
Onderzoeken
De Onderzoeksraad voor 
Veiligheid heeft binnen de sector 
scheepvaart de wettelijke plicht 
tot het onderzoeken van ernstige 
en zeer ernstige voorvallen 
waarbij Nederlandse zeeschepen 
betrokken zijn. Daarnaast geldt de 
verplichting tot het onderzoeken 
van ernstige en zeer ernstige voor-
vallen waarbij zeeschepen in de 
Nederlandse territoriale wateren 
betrokken zijn. De Onderzoeks-
raad 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 voorkomen van 
maritieme ongevallen. Wanneer 
de Onderzoeksraad besluit dat bij 
ernstige incidenten geen sprake is 
van structurele veiligheidstekorten 
door uitgebreid onderzoek uit te 
voeren, 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 aanbe-
velingen te formuleren. Onderzoek 
naar schuld of aansprakelijkheid 
maakt nadrukkelijk geen onder-
deel uit van het onderzoek door 
de Onderzoeksraad.
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Rapportage Ongevallen 
Scheepvaart

Het trekken van de juiste lessen uit maritieme ongevallen is een belangrijk 
maar complex proces. Het wereldwijde karakter van de zeescheepvaart 
betekent dat er vaak meerdere landen en organisaties betrokken zijn bij 
zowel het onderzoek als de uitrol van verbetermaatregelen. Hoewel hierbij 
internationale afspraken gelden is de daadwerkelijke uitvoering van het 
onderzoek, veelal ook door aanvullende nationale bepalingen, ingewikkeld.

Onderzoekers van de Onderzoeksraad gaan regelmatig aan boord van 
schepen na een ongeval, zodat betrokkenen zo spoedig mogelijk hun 
feitelijke weergave kunnen geven. Daarbij worden nogal eens vragen 
gesteld over de wijze waarop het onderzoek ter lering wordt uitgevoerd. 
Bijvoorbeeld of daadwerkelijk gewaarborgd is dat informatie niet in  
andere onderzoeken gebruikt wordt. 

In deze rapportage wordt meer inzicht gegeven in de manier waarop 
het onafhankelijk onderzoek is georganiseerd en wordt uitgevoerd. 
Er bestaan duidelijke afspraken, onder andere om dit onafhankelijk 
onderzoek te scheiden van andere (strafrechtelijke) onderzoeken. Het 
onderzoek ter lering heeft immers niets met de schuldvraag te maken. 
Leren van ongevallen kan alleen wanneer iedereen zijn of haar ervaringen 
onbevangen kan delen. 

Tjibbe Joustra,
voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid

mei 2018 - november 2018
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Onafhankelijk  
onderzoek ter lering 
naar scheepvaart- 
ongevallen

Een hypothetisch voorval 
Het is dinsdagmorgen 06.00 uur. De telefoon van de 
onderzoeker scheepvaartpiket van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid gaat in alle vroegte. Het is de Kustwacht 
die melding maakt van het vergaan van een Nederlands 
zeeschip op de Noordzee, vlak voor de kust van één van 
onze buurlanden. Voorafgaand heeft een aanvaring met 
een tanker plaatsgevonden. Alle opvarenden van het 
Nederlandse schip zijn inmiddels gered en worden na 
medisch onderzoek overgebracht naar een kazerne. De 
tanker is wel beschadigd, maar er is geen gevaar voor 
uitstroom van de lading. De tanker zal binnenlopen in een 
nabijgelegen zeehaven. Het Nederlandse schip ligt half 
boven water op een zandbank en is in tweeën gebroken. 
Het schip vervoerde bulkvracht en geen gevaarlijke 
stoffen. Wel bestaat er door het breken van het schip 
reëel gevaar voor uitstroom van een aanzienlijke 
hoeveelheid brandstof (stookolie). Prognose is dat 
olieresten onder meer de Nederlandse kust binnen een 
aantal uren kunnen bereiken.

De piketonderzoeker realiseert zich direct dat dit een 
melding is waarop vanuit de Onderzoeksraad meteen 
actie noodzakelijk is. Het vergaan van een Nederlands 
schip betekent namelijk dat in het kader van bindende 
internationale bepalingen een onafhankelijk onderzoek ter 
lering moet worden gestart.

Op grond van de IMO-voorschriften is het duidelijk dat  
een onderzoek gestart moet worden, waarin Nederland 
nadrukkelijk betrokken is. Een schip met Nederlandse vlag 
is immers vergaan en daarnaast is er een reëel gevaar dat 
uitgestroomde stookolie de Nederlandse kust bereikt. 
Duidelijk is ook dat in het op te starten onderzoek waar 
mogelijk moet worden samengewerkt met onderzoeks-
instanties van de andere betrokken staten. Voor dit 
specifieke voorval zijn zowel het buurland als Nederland 
betrokken als kuststaat en is Nederland bovendien 
betrokken als vlaggenstaat van één van de schepen. 

Nederlandse zeeschip, vergaan op de Noordzee. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
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International Maritime Organization (IMO) 
De basis voor de internationale afspraken over 
maritiem ongevalsonderzoek komt voort uit 
richtlijnen uitgebracht door de International Maritime 
Organization (IMO), het wereldwijde agentschap van 
de Verenigde Naties dat verantwoordelijk is voor 
onder meer de veiligheid van de scheepvaart en de 
preventie van milieuverontreiniging door schepen. 
Basis hiervoor is het zogenaamde SOLAS-verdrag 
(Safety of Life at Sea), een internationaal verdrag voor 
de beveiliging van mensenlevens op zee.

Krachtens SOLAS-voorschrift I/21 en MARPOL-artikel 
12 verplicht elke nationale overheid zich ertoe een 
onderzoek in te stellen naar scheepvaartongevallen 
die onder haar vlag zijn geregistreerd en vervolgens 
naast de betrokken partijen ook de IMO te 
informeren over de bevindingen en aanbevelingen 
van de uitgevoerde onderzoeken.

Daarnaast wordt in artikel 94 sub 7 van het Zeerecht 
Verdrag van de Verenigde Naties (United Nations 
Convention on the Law of the Sea, of UNCLOS) 
omschreven wat de taken van de nationale overheid 
zijn in geval van een maritiem ongeval. Het artikel 
stelt dat elke staat dient te beschikken over 
onderzoekers met de juiste kwalificaties voor 
onderzoek naar alle ongevallen of incidenten op zee. 
Dit in gevallen waarbij sprake is van een schip dat zijn 
vlag voert en levensgevaar of ernstig letsel voor 
onderdanen van eigen of een andere staat tot gevolg 
heeft. Hetzelfde geldt voor ernstige schade aan 
schepen of installaties, of het maritieme milieu van 
eigen of een andere staat. De vlaggenstaat en de 
andere staat werken in dergelijke gevallen samen bij 
het uitvoeren van een onderzoek door die andere 
staat naar dat scheepvaartongeval of -incident. Het 
uit te voeren onderzoek dient ter lering, ofwel het 
voorkomen van herhaling in de toekomst, en niet ter 
beantwoording van de schuldvraag.

In mei 2008 keurde IMO een nieuwe code van 
internationale normen en aanbevolen praktijken 
goed voor uitvoering van een veiligheidsonderzoek 
naar een ongeval of incident op zee (MSC.255(84) 
Casualty Investigation Code). Naar aanleiding van 
relevante wijzigingen in SOLAS Hoofdstuk XI-1 werd 
besloten om delen van de Code verplicht te maken 
voor alle staten. Deze voorschriften zijn op 1 januari 
2010 in werking getreden. De code vereist in artikel 
6.1 dat er een maritiem veiligheidsonderzoek wordt 
uitgevoerd, onder verantwoordelijkheid van de 
vlaggenstaat, naar elk “zeer ernstig ongeval op 
zee”, gedefinieerd als een ongeval waarbij sprake  
is van het totale verlies van het schip, één of meer 
dodelijke slachtoffers en/of ernstige schade aan  
het milieu.

De code beveelt daarnaast ook onderzoek aan naar 
andere ongevallen en incidenten op zee door de 
vlaggenstaat van een betrokken schip, als het 
waarschijnlijk wordt geacht dat het informatie zou 
verschaffen die zou kunnen worden gebruikt om 
toekomstige ongevallen te voorkomen.

De betrokken tanker is ondergebracht bij een 
zogenaamde goedkope vlag (flag of convenience). Dit is 
de vlag van een land waar schepen geregistreerd staan in 
het scheepsregister omwille van het verminderen van 
kosten of om overheidsregulering in het eigen land te 
omzeilen. De vlag slaat op het feit dat de schepen onder 
de vlag varen van het land waarin ze staan geregistreerd 
en niet het land waaruit de eigenaar van het schip 
afkomstig is. Ook deze vlaggenstaten worden echter 
gehouden aan de IMO-verplichtingen en dienen te 
beschikken over een onderzoeksinstantie zoals eerder 
omschreven. In dit specifieke geval is hierin ook voorzien. 
Er zijn in dit geval dus drie staten betrokken bij het te 
starten onderzoek naar de aanvaring. Twee van deze 
staten, waaronder Nederland, zijn bovendien lid van de 
Europese Unie. Afgeleid van en aanvullend op de 
IMO-richtlijnen heeft het Europees Parlement een  
richtlijn vastgesteld betreffende het onderzoek naar 
scheepvaartongevallen, waaraan de lidstaten  
gehouden zijn. 
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naar scheepvaart-
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Europese Commissie (EU) /  
European Maritime Safety Agency (EMSA) 
In Richtlijn 2009/18/EG van het Europese 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 
23 april 2009 worden de grondbeginselen voor het 
onderzoek van ongevallen in de zeescheepvaart-
sector voor EU-lidstaten vastgesteld.

Twee belangrijke uitgangspunten hierin zijn:

1)  In het zeevervoer in Europa dient een hoog 
veiligheidsniveau behouden te blijven en moet 
al het mogelijke worden gedaan om het aantal 
ongevallen en incidenten op zee te verminderen, 
en 

2)  een spoedige uitvoering van het technische 
onderzoek naar ongevallen op zee bevordert de 
maritieme veiligheid doordat het herhaling van 
dergelijke ongevallen, waarbij mensenlevens en 
schepen verloren gaan en verontreiniging van 
het mariene milieu optreedt, helpt voorkomen.

De eerder genoemde IMO-regelgeving is als 
uitgangspunt genomen bij het opstellen van de 
EU-richtlijn. Onderstaand volgen een aantal van 
belang zijnde aanvullende of verder uitgewerkte 
overwegingen uit de EU-richtlijn:

•  Het is van het allergrootste belang dat het 
veiligheidsonderzoek naar ongevallen en 
incidenten met zeeschepen, dan wel met andere 
schepen in havens of andere beperkte maritieme 
zones, op onpartijdige wijze wordt verricht, opdat 
de omstandigheden en oorzaken van zulke 
ongevallen of incidenten effectief kunnen worden 
vastgesteld. Dit onderzoek dient dan ook te 
worden verricht door gekwalificeerde 
onderzoekers onder toezicht van een 
onafhankelijke, met de nodige bevoegdheden 
toegeruste instantie of entiteit, teneinde 
belangenconflicten te vermijden.

•  In beginsel wordt naar elk ongeval of incident op 
zee slechts één onderzoek verricht door een 
lidstaat of door een voor het onderzoek 
verantwoordelijke lidstaat in samenwerking met 
andere staten die een aanzienlijk belang hebben. 
In uitzonderlijke, met redenen omklede gevallen 
waarin twee of meer lidstaten zijn betrokken 
ingevolge de vlag van het betrokken schip, de 
plaats van het ongeval of de nationaliteit van de 
slachtoffers, kunnen parallelle onderzoeken 
worden verricht.

•  Krachtens Reglement V/20 van SOLAS 74 dienen 
passagiersschepen en andere schepen dan 
passagiersschepen van 3000 bruto registerton en 
meer die op of na 1 juli 2002 zijn gebouwd, te 
worden uitgerust met een reisgegevensrecorder 
(Voyage Data Recorder of VDR). Dit met als doel 
het onderzoek na een ongeval tevergemakke-
lijken. In verband met het belang daarvan moet 
systematisch worden geëist dat schepen die op 
nationale en internationale reizen havens in de 
Gemeenschap aandoen, dergelijke apparatuur 
aan boord hebben. De door de 
reisgegevensrecorder en andere elektronische 
instrumenten verstrekte gegevens kunnen zowel 
retrospectief worden gebruikt, om na een 
ongeval of incident op zee de oorzaken daarvan 
te achterhalen, als preventief, om inzicht te 
verwerven in de omstandigheden die tot 
dergelijke gebeurtenissen leiden. De lidstaten 
dienen ervoor te zorgen dat dergelijke gegevens, 
voor zover beschikbaar, op passende wijze 
worden gebruikt voor beide doeleinden.

•  Aangezien het technische veiligheidsonderzoek 
ten doel heeft ongevallen en incidenten op zee te 
voorkomen, dienen de conclusies en de 
veiligheidsaanbevelingen in geen geval te 
worden gebruikt om de aansprakelijkheid te 
bepalen of de schuldvraag te beantwoorden.

De ondersteunende taken voor de uitvoering en 
naleving van de Directive 2009/18/EC heeft het 
Europese Parlement neergelegd bij het Europese 
Maritieme Agentschap EMSA gevestigd in Lissabon. 
EMSA beheert ook de European Maritime Casualty 
Information Platform (EMCIP) database, waarin de 
onderzoeksinstanties van de lidstaten relevante 
gegevens betreffende scheepvaartongevallen dienen 
te melden.1 Deels is deze informatie vertrouwelijk en 
deels openbaar. De data kunnen daarmee in diverse 
gradaties benut worden voor analyses.

1 www.emsa.europa.eu/emcip.html

http://www.emsa.europa.eu/emcip.html
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Kort na de eerste melding wordt contact gelegd met de 
onderzoeker uit het buurland. De onderzoekers kennen 
elkaar, zowel van eerdere voorvallen als periodieke 
overleggen bij EMSA of IMO. Bovendien nemen ze beide 
deel aan de jaarlijkse bijeenkomsten van het Marine 
Accident Investigators’ International Forum (MAIIF). MAIIF 
is een internationale non-profit organisatie die zich inzet 
voor de verbetering van de maritieme veiligheid en de 
preventie van verontreiniging van de zee. Maritieme 
onderzoekers van onafhankelijke onderzoeksinstanties  
van over de hele wereld zijn hierin verenigd.

De collega-onderzoeker meldt dat hij ook reeds contact 
heeft gehad met de vertegenwoordiger van de 
vlaggenstaat van de bij de aanvaring betrokken tanker. 
Ook dit is een bekende uit de eerdergenoemde IMO en 
MAIIF-bijeenkomsten. Samenwerken met onderzoekers uit 
verschillende delen van de wereld is een gegeven dat 
voortkomt uit de eerdergenoemde verdragen. Met niet 
alleen verschillende culturen en achtergronden, maar 
vooral ook vaak aanvullende nationale wet- en 
regelgeving is deze samenwerking vaak een uitdaging. 
Het helpt als de onderzoekers elkaar kennen en makkelijk 
weten te vinden.

Na intern overleg en afstemming kan worden besloten 
met één of meerdere teams af te reizen naar het buurland. 
In dit voorbeeld zal het eerste team direct doorreizen naar 
de kazerne waar de bemanningsleden na de medische 
controle verzameld worden. Het tweede team reist af naar 
het nationale Kustwachtcentrum. Hier komen de nationale 
vertegenwoordigers voor het te starten onderzoek samen. 
Hieronder is ook een vertegenwoordiger van de 
vlaggenstaat van de tanker. Dit is een lokale deskundige 
die door de vlaggenstaat wordt ingeschakeld. De 
vlaggenstaat dient te waarborgen dat deze onderzoeker 
zijn rol ook onafhankelijk kan uitvoeren.

Onderweg vindt veel overleg met de onderzoeker uit het 
buurland plaats. Deze heeft onder meer al opdracht 
gegeven om met een militaire helikopter de capsule van 
de Voyage Data Recorder (VDR) van het gezonken 
Nederlandse schip veilig te stellen. Het deel van het schip 
waarop de capsule is aangebracht steekt nog boven het 
water uit en kan met behulp van een winchman worden 
veiliggesteld. Ook aan de kapitein van de tanker wordt 
opdracht gegeven de VDR-gegevens veilig te stellen. De 
VDR-gegevens zullen van essentieel belang zijn voor het 
onderzoek, omdat ze een veelheid aan informatie 
bevatten waarmee later een feitelijk oordeel over de 
toedracht van de aanvaring en de omstandigheden aan 
boord kan worden bepaald. Ook de communicatie vanuit 
de betrokken Vessel Traffic Service (VTS) posten wordt 
veiliggesteld.

De onderzoekers die de bemanning van het Nederlandse 
schip in de kazerne treffen houden met ieder van hen een 
kort eerste interview. Dit gebeurt altijd in overleg met een 
vertegenwoordiger van de betrokken rederij en waar 
mogelijk altijd met instemming van de kapitein van het 
schip. Ondanks dat de Onderzoeksraad begrip heeft voor 
de emoties van de betrokkenen zo kort na een ongeval, is 
een eerste indruk van groot belang. De bemanningsleden 
zullen nog door vele andere partijen bevraagd of gehoord 
worden, veelal ook met andere doeleinden dan het 
onderzoek ter lering. De beeld- en oordeelsvorming 
ontwikkelen zich daardoor snel na het voorval. 
Bemanningsleden spreken met elkaar, wat het beeld kan 
veranderen en veronderstellingen worden waarheden. 
Vandaar het belang van een snel eerste interview. Omdat 
met onderzoekers van de Onderzoeksraad vrijuit 
gesproken kan worden, er wordt immers niet naar de 
schuldvraag gekeken, worden deze gesprekken bij 
voorkeur gevoerd zonder dat hierbij een advocaat of 
vertegenwoordiger van de rederij aanwezig is. Er wordt 
nooit formeel met iemand gesproken in het bijzijn van 
politie of inspectie. Dit brengt met zich mee dat een 
bemanningslid zijn of haar verhaal meerdere keren aan 
verschillende partijen moet vertellen.

VDR capsule. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
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Bij het overleg op het Kustwachtcentrum worden de 
eerste afspraken gemaakt rond de verder uit te voeren 
onderzoeksactiviteiten. Besloten wordt dat de 
onderzoeker uit het buurland voorlopig de leiding van het 
onderzoek op zich neemt. Dit is een logische keuze omdat 
hij de beste toegang heeft tot de lokale autoriteiten. Deze 
spelen een belangrijke rol gezien de voorspelde 
vervuiling en de noodzaak tot berging van het 
scheepswrak. De Nederlandse onderzoekers van de 
Onderzoeksraad richten zich verder op het Nederlandse 
schip. In overleg met de onderzoeker uit het buurland 
nemen ze ook de VDR-capsule van het Nederlandse schip 
mee naar Nederland voor verdere ontsluiting van de 
gegevens. De vertegenwoordiger van de vlaggenstaat 
van de tanker richt zich verder op de bemanning en de 
schade van de tanker. Ook hij krijgt de beschikking over 
de VDR-gegevens van het schip. Waar mogelijk vinden 
alle gesprekken en interviews plaats in het bijzijn van de 
leider van het onderzoek en een onderzoeker van één van 
de andere betrokken staten.

In de daaropvolgende week vindt er veelvuldig contact 
plaats tussen de onderzoekers van de betrokken staten. 
Aanvullende interviews met betrokkenen en 
vertegenwoordigers van betrokken partijen worden 
gehouden. Documentatie wordt opgevraagd en 
geanalyseerd, alsmede de interne onderzoeken van  
beide rederijen en walpartijen. Het scheepswrak wordt  
op de locatie waar het schip gezonken is bezocht voor 
nader onderzoek. De onderzoeksteams treffen elkaar 
daarna nog een aantal keer, onder meer om gezamenlijk 
de VDR-data en andere logfiles te analyseren en later om  

de onderzoeksgegevens te analyseren. Na de analyse van 
de verzamelde informatie worden afspraken gemaakt over 
de formulering van conclusies en aanbevelingen en wordt 
de rapportage opgesteld. Streven is om een onderzoek 
naar een maritiem ongeval binnen een jaar af te ronden.

Vaststellen schadebeeld aan boord. (Bron: Onderzoeksraad voor 
Veiligheid)

Het onafhankelijk onderzoek ter lering is puur gericht  
op het voorkomen van toekomstige ongevallen. 
Medewerking van een ieder na het plaatsvinden van een 
ernstig ongeval, zowel aan boord als aan de wal, draagt 
bij aan het verbeteren van de veiligheid in de toekomst.

Nationale bepalingen 
Aanvullend op de wereldwijde IMO-regelgeving en 
de vanuit het Europees Parlement uitgevaardigde 
Veiligheidsrichtlijn 2009/18/EC hebben we in 
Nederland ook te maken met nationale regelgeving. 
Leidend voor Nederland zijn de Rijkswet 
Onderzoeksraad voor Veiligheid en met name de 
uitwerking hiervan in het Besluit Onderzoeksraad 
voor veiligheid. In een aantal gevallen weegt dit 
Besluit zwaarder dan de Europese regelgeving 
verlangt, wat de samenwerking met andere lidstaten 
complex kan maken.

Een aantal aanvullende bepalingen houden in dat 
in artikel 4 wordt bepaald dat de Onderzoeksraad 
bij een ernstig scheepvaartongeval een 
voorafgaande beoordeling doet om te besluiten of 
er een onderzoek wordt verricht. Wanneer de Raad 
op basis van het voorafgaand onderzoek besluit 
geen onderzoek te doen, dan zendt de Raad dit 
besluit aan de Europese Commissie. De Raad 
behoudt zich dus het recht voor geen onderzoek te 
starten, waar de Europese Commissie dit wel 
verlangt. In artikel 5 worden verder een aantal 
uitzonderingen gemaakt met betrekking tot de 
overzeese gebiedsdelen van ons Koninkrijk. 

Belangrijker zijn echter de bepalingen uit artikel 69 
uit de Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid. 
Dit artikel bepaalt dat de door de Onderzoeksraad 
verzamelde onderzoeksinformatie niet als bewijs 
kan worden gebruikt in een strafrechtelijke, 
tuchtrechtelijke of civielrechtelijke procedure, noch 
dat een disciplinaire maatregel, een bestuurlijke 
sanctie of een bestuurlijke maatregel kan worden 
gebaseerd op het door de Onderzoeksraad voor 
Veiligheid uitgevoerde onderzoek. Deze 
onderzoeksinformatie betreft onder meer 
verklaringen van personen (interviews), met een 
technisch hulpmiddel vastgelegde informatie 
(bijvoorbeeld Voyage Data Recorder), eventuele 
medische informatie zoals een autopsieverslag en 
alle overige door de raad verzamelde en 
opgestelde documenten. 

Door de Onderzoeksraad vergaarde informatie 
mag dus niet als bewijs gebruikt worden voor 
overige strafrechtelijke of bestuursrechtelijke 
onderzoeken die op Nederlands grondgebied 
plaatsvinden. Ook kan de onderzoeksinformatie 
niet opgevraagd worden middels de Wet 
Openbaarheid van Bestuur. Deze bepalingen zijn 
een belangrijke aanvulling op de genoemde 
internationale bepalingen. Wel moet gesteld 
worden dat deze aanvullende bepalingen enkel 
van toepassing zijn wanneer de Nederlandse 
wetgeving van toepassing is. 

Onafhankelijk 
onderzoek ter lering 
naar scheepvaart-
ongevallen
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Ongevalsclassificatie In deze Rapportage Ongevallen Scheepvaart presenteert 
de Onderzoeksraad voor Veiligheid de beschrijving van 
voorvallen aan boord van onder Nederlandse vlag 
varende schepen, of voorvallen die plaats hebben 
gevonden binnen de Nederlandse territoriale wateren, en 
gepubliceerde rapporten in de periode tussen 1 mei 2018 
en 1 november 2018.

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.

•  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 
arbeidsongeschikt 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. 
Daarnaast zijn de voorvallen opgenomen die betrekking 
hebben op de prioriteiten van de Raad. 
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Ongevallen met de classificatie Very Serious, Serious en Serious Injury tussen 1 mei 2018 en 1 november 2018, ingedeeld naar type.
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Gepubliceerde
rapporten

Betrokken sleephopperzuiger. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Ongeval in de laadpijp, Scelveringhe, 
Esbjerg (Denemarken), 17 maart 2017

Op 17 maart 2017 verongelukte een bemanningslid aan 
boord van een Nederlandse sleephopperzuiger 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.

Om redenen die tijdens het onderzoek niet volledig zijn 
vastgesteld heeft het slachtoffer samen met een tweede 
lasser werkzaamheden in de laadpijp van de 
laadinstallatie verricht. Op de brug was men niet op de 
hoogte van de aanwezigheid van de lassers in de laadpijp. 
Omdat de installatie niet beveiligd was tegen het in 
werking stellen tijdens werkzaamheden in de laadpijp, 
kon deze ingeschakeld worden terwijl de bemanning in de 
laadpijp aan het lassen was.

De bemanning, die de risico’s van het werken in de 
laadpijp hadden geïdentificeerd, vertrouwde op eigen 
afspraken. Deze afspraken waren niet goed doordacht op 
kwetsbaarheden, waren niet goed geborgd en werden 
niet gevolgd waardoor het kon gebeuren dat 
werkzaamheden plaatsvonden in de laadpijp zonder dat 
de brug hiervan op de hoogte was.

Het Ship Management System (SMS) aan boord van de 
sleephopperzuiger voldeed aan de wettelijke eisen. De 
ISM-code schrijft echter een generiek systeem voor, van 
toepassing op algemene scheepswerkzaamheden. Een 
generiek SMS gaat niet in op specifieke werkzaamheden 
aan boord van een sleephopperzuiger in het algemeen, 
en deze sleephopperzuiger in het bijzonder. Zo droeg het 
SMS slechts beperkt bij aan veilig werken en een veilige 
werkomgeving aan boord van het schip.

Sluit veiligheidsmanagementsysteem aan op het type schip 
Een SMS kan alleen actief bijdragen aan het verhogen of 
borgen van de veiligheid als het aansluit bij de praktijk 
aan boord van het type schip waar het voor bedoeld is. 
De exploitant van een schip moet een veiligheids-

managementsysteem dat is toegespitst op standaard 
scheepsoperaties, in overeenstemming met de minimum 
vereisten van de ISM-code, aanvullen met de 
scheepsspecifieke risico’s. Vervolgens kan de 
arbeidshygiënische strategie voor de aanvullingen een 
leidraad zijn om procedures voor scheepsspecifieke 
risico’s op de juiste manier aan te passen. Het 
veiligheidsbewustzijn aan boord moet voldoende hoog 
zijn dat bemanning schriftelijke en afgesproken 
procedures als noodzakelijk ziet en daarom ook opvolgt.

De exploitant van de sleephopperzuiger heeft het SMS 
opnieuw opgezet, met aandacht voor scheepsspecifieke 
werkzaamheden, en heeft een aantal technische 
maatregelen doorgevoerd naar aanleiding van dit ongeval. 

Het volledige rapport is op 14 november 2018 
gepubliceerd op de website van de Onderzoeksraad.

Classificatie:  Very Serious

Binnenkant laadpijp, waar gelast werd. (Bron: Onderzoeksraad voor 
Veiligheid)

Laadruim met laadpijp. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4843/fatal-accident-aboard-a-dutch-suction-hopper-17-march-2017


Rapportage Ongevallen Scheepvaart  - 9 

Verdronken na overboord te zijn 
gevallen, Amazoneborg, Trois-Rivières 
(Canada), 29 september 2017 

Het Nederlands gevlagd vrachtschip lag op 29 september 
2017 in de haven van Trois-Rivières in Quebec (Canada). 
De taak van het opnemen van de diepgangen op 
verschillende plaatsen van het schip was toebedeeld aan 
de 3e stuurman. In de avond kreeg de 3e stuurman 
opdracht om de midscheepse diepgang van de naar de 
rivier gekeerde bakboordzijde van het schip op te nemen. 
Daarbij raakte hij vermist. De hulpdiensten werden 
gealarmeerd en startten een zoektocht in de omgeving 
van het schip, zowel op de wal als op de rivier. Zijn 
stoffelijk overschot werd 8 dagen later stroomafwaarts 
gevonden nabij het plaatsje Champlain.

Tijdens de zoektocht aan boord werd de jacobsladder 
(touwladder) aan bakboord ter hoogte van de midscheeps 
neergelaten aangetroffen. Deze ladder was eerder 
gebruikt bij de diepgangsmetingen die voor de start van 
het laden van het schip waren uitgevoerd. De onderste 
sporten van de ladder hingen in de rivier, opzij getrokken 
door de stroming van het water. Het meetlint bedoeld 
voor het verrichten van de metingen werd door een 
bemanningslid eveneens aan bakboord aan dek 
gevonden. Het werkzwemvest van de derde stuurman 
werd in zijn werkkledingkast aangetroffen. 

Het ongeval werd onderzocht door de Transportation 
Safety Board of Canada (TSBC). Uiteindelijk bleek dat 
niemand de 3e stuurman te water had zien raken. 
Desondanks werd het ongeval onderzocht vanuit het 
perspectief dat de 3e stuurman de intentie had om van de 
ladder naar de waterlijn af te dalen om daar de diepgang 
af te lezen. 

Het onderzoek leverde een aantal conclusies op die 
waren gerelateerd aan de geschiktheid van de 
jacobsladder, de wijze waarop deze aan de reling was 
vastgemaakt en de naleving van bestaande 
veiligheidsvoorschriften aan boord. Daarnaast waren er 
conclusies met betrekking tot de audits aangaande het 
veiligheidsmanagementsysteem.  

In het onderzoeksrapport van de TBSC zijn geen 
aanbevelingen opgenomen. In plaats daarvan worden de 
veiligheidsmaatregelen opgesomd die door de 
scheepsbeheerder en door de erkende organisatie 
Klassebureau reeds zijn genomen. 

Het Engelstalige onderzoeksrapport is beschikbaar op de 
website van de TSBC. 

Classificatie:  Very Serious

Bovenaanzicht van de jacobsladder aan de bakboordzijde 
Amazoneborg. (Bron: TSBC)

http://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/marine/2017/m17c0232/m17c0232.asp
http://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/marine/2017/m17c0232/m17c0232.asp
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Gestarte 
onderzoeken

Olielekkage haven Rotterdam, 23 juni 2018

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek 
gestart naar de aanvaring van een Noorse chemicaliën-
tanker en de daarop volgende grootschalige olielekkage 
in de haven van Rotterdam op 23 juni 2018. De Raad doet 
zowel onderzoek naar de oorzaak van de aanvaring als 
naar de beheersing van de milieuschade nadat het schip 
stookolie lekte.

Om 13.25 uur raakte de chemicaliëntanker een bolder. Dit 
gebeurde met meer dan normale kracht tijdens het 
aanmeren aan een steiger van een tankterminal in de 3e 
Petroleumhaven in Rotterdam Botlek. De bolder sloeg 
een gat in de huid aan de zijkant van de tanker, ter hoogte 
van het achterste gedeelte. Als gevolg daarvan raakte 
een enkelwandige brandstoftank van het schip lek en 
stroomde gedurende 45 minuten een hoeveelheid van 
217,4m3 zware stookolie direct het oppervlaktewater in. 
Dit heeft geresulteerd in een ernstige vervuiling van 
grofweg Hoek van Holland tot aan de Botlekbrug, zowel 
aan de oppervlakte als in dieper water.

De periode na het plaatsvinden van het incident stond in 
grote mate in het teken van de reiniging van zowel de 
omgeving als de vervuilde schepen. 

In de eerste week na het incident is veel energie gestoken 
in het reinigen van honderden vervuilde zwanen en een 
groot aantal verontreinigde zee- en binnenvaartschepen. 
De reiniging van kades en steigers heeft hierna nog een 
aantal maanden geduurd.

Het onderzoek wordt in overeenstemming met 
internationale afspraken uitgevoerd samen met de 
scheepvaartafdeling van de Noorse onderzoeksinstantie 
Accident Investigation Board Norway (AIBN).

Classificatie:  Very Serious

Luchtfoto olievervuiling 3e Petroleumhaven. (Bron: Kustwacht)

Patrouillevaartuig Havenbedrijf Rotterdam. (Bron: Onderzoeksraad 
voor Veiligheid)

Olieschermen. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
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Dodelijk ongeval tijdens aanmeren in de 
Noordersluis, IJmuiden, 28 juni 2018

In de Noordersluis van IJmuiden werd op 
donderdagavond 28 juni een bemanningslid van een 
Cypriotische tanker dodelijk geraakt door een gebroken 
spring. Het slachtoffer was motorman op de tanker en 
onderdeel van de meerploeg op het voordek. 

Ten tijde van het ongeval was het schip bezig aan te meren 
in de Noordersluis, waarbij de voorspring als eerste lijn 
werd uitgegeven. Het bemanningslid dat de lier bediende, 
dacht te zien dat het schip ongeveer in positie was en gaf 
het signaal dat de spring kon worden overgebracht naar de 
andere rol om vastgezet te worden. Het schip ging echter 
verder vooruit dan het bemanningslid had ingeschat 
waardoor de lijn gevierd moest worden. Dit lukte niet snel 
genoeg omdat de lijn al op de andere rol zat, waardoor 
deze zichzelf vast trok op de voorraadrol. De motorman 
werd dodelijk geraakt toen de voorspring brak doordat er 
teveel spanning op was gekomen.

In het onderzoek wordt in overeenstemming met 
internationale afspraken samengewerkt met de maritieme 
onderzoeksinstantie op Cyprus.

Classificatie:  Very Serious

Betrokken schip in de Noordersluis met afgebroken spring aan wal. 
(Bron: Politie)

Dodelijk ongeval bij het sluiten van het 
ruim, St. Marc (Haïti), 30 juni 2018

Op een Nederlands vrachtschip is op zaterdag 30 juni een 
bemanningslid om het leven gekomen. Het schip lag op 
dat moment gemeerd in de haven van St. Marc (Haïti), waar 
het had gelost. Nadat het voorste ruim leeg was, voerde 
een bemanningslid een laatste controle uit om zeker te zijn 
dat alle stuwadoors uit het ruim waren en er geen 
verstekelingen waren. Daarna kon een ander 
bemanningslid beginnen met het sluiten van het ruim door 
met de luikenwagen de luiken op hun plaats te leggen.

Toen het bemanningslid uit het ruim aan dek kwam, gaf hij 
via de portofoon door dat het ruim leeg was. Daarop 
begon zijn collega met de luikenwagen te rijden. Het 
latere slachtoffer is uiteindelijk geraakt door de 
luikenwagen en is aan dek gevallen. De gealarmeerde 
bemanning ontfermde zich over het slachtoffer en de 
kapitein informeerde de autoriteiten. Het slachtoffer is 
direct naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht en is daar 
kort daarna aan zijn verwondingen overleden. De 
Onderzoeksraad is een onderzoek gestart naar dit 
ongeval. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de lessen 
die geleerd zijn van een vergelijkbaar ongeval op 
hetzelfde schip dat een aantal jaar geleden plaatsvond. 

Classificatie:  Very Serious

Luikenwagen betrokken schip. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Uitgang vanuit het ruim. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
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Onderzoek gestart 
door buitenlandse 
autoriteit met 
Nederland als staat 
met een aanmerkelijk 
belang

Nederlands vrachtschip loopt aan de 
grond in Schotland, Pentland Firth (VK),  
18 juli 2018

De Engelse Marine Accident Investigation Branch (MAIB) 
is een veiligheidsonderzoek gestart naar de gronding van 
een 89 meter lang Nederlands vrachtschip op Pentland 
Skerries in de Pentland Firth. De gronding gebeurde in de 
vroege ochtend van 18 juli 2018 met aan boord zes 
bemanningsleden. Het schip bleef na de gronding stabiel 
en er was geen sprake van letsel of uitstroom van lading. 
Op 25 juli werd het schip na het lossen van een groot deel 
van de lading met succes vlot getrokken.

MAIB-onderzoekers zijn ter plaatse ingezet om de 
oorzaken en omstandigheden van het ongeval vast te 
stellen. Ze voeren een onafhankelijk onderzoek uit en 
werken nauw samen met de eigenaar van het schip, de 
vlaggenstaat, het Maritime and Coastguard Agency 
(MCA), de vertegenwoordiger van de minister voor 
maritieme berging en interventie van de staatssecretaris 
(SOSREP) en de lokale autoriteiten.

Classificatie:  Serious

Vastgelopen schip Pentland Firth. (Bron: RNLI)
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Incidenten die  
niet uitgebreid  
zijn onderzocht

Bemanningslid komt tijdens vissen ten val 
en raakt gewond, YE-79 Anna Trijntje, 
Noordzee, 1 mei 2018

Op 1 mei voer een Nederlandse vistrawler op de 
Noordzee boven Texel. Tijdens het vissen vond er een 
ongeval plaats, waarbij één van de bemanningsleden een 
stalen pen door zijn bovenbeen kreeg. Een medische 
evacuatie van boord was noodzakelijk. Het gewonde 
bemanningslid werd met een reddingsboot van de KNRM 
naar Den Helder gebracht, waarna hij naar een ziekenhuis 
werd vervoerd.

Classificatie:  Serious Injury

Betrokken visserschip ongeval YE-79 Anna Trijntje. (Bron: L. Pekaar)

Bemanningslid komt tijdens vissen ten val 
en raakt gewond, UK-642 Berendina, 
Noordzee, 1 mei 2018

Tijdens het vissen op de Noordzee kwam op 1 mei een 
bemanningslid van een Nederlands vissersschip ten val. 
De verwondingen waren dusdanig ernstig dat evacuatie 
van boord met een reddingshelikopter naar een 
ziekenhuis in Engeland noodzakelijk was. 

Classificatie:  Serious Injury

Fractuur aan schouder na val, Zuiderdam, 
Amsterdam, 8 mei 2018

Op 8 mei kwam aan boord van een Nederlands 
cruiseschip een manager ten val op het A-dek. De 
manager struikelde en liep daarbij een schouderfractuur 
op. Het schip bevond zich op dat moment in de haven van 
Amsterdam. Het herstel neemt naar verwachting 3-6 
weken in beslag. 

Classificatie:  Serious Injury

Kok raakt gewond tijdens werkzaamheden 
in de keuken, Roerborg, Zwarte Zee,  
10 mei 2018

Aan boord van een Nederlands vrachtschip vond op 10 
mei een ongeval plaats in de kombuis, waarbij de kok een 
deel van zijn duim verloor. Het schip voer op dat moment 
op de Zwarte Zee. Waarschijnlijk was de kok afgeleid 
tijdens het snijden van vlees met een scherp mes. 
Verwachting is dat het herstel van de kok geruime tijd in 
beslag zal nemen.

Classificatie:  Serious Injury

Schipper verliest hand tijdens 
onderhoudswerkzaamheden, Z-60 Blue 
Angel, IJmuiden, 15 mei 2018

Een Belgisch gevlagd vissersschip lag op 15 mei voor 
onderhoud in de haven van IJmuiden. De Nederlandse 
schipper was samen met een ander bemanningslid bezig 
om nieuwe staalkabels te trekken op het schip. Tijdens het 
trekken van de kabels kwam er door een verdikking 
spanning op de kabels te staan en bleven deze 
aanvankelijk vastzitten. Toen de draad schoot plotseling 
weer losschoot werd de hand van de schipper 
meegetrokken waardoor hij een deel van zijn rechterhand 
verloor. De schipper werd overgebracht naar een 
ziekenhuis. Zijn hand raakte onherstelbaar verminkt.

Classificatie:  Serious Injury
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Incidenten die 
niet uitgebreid 
zijn onderzocht

Uitval hoofdmotor, Noordelijk deel 
Atlantische Oceaan, Spaarnegracht,  
22 mei 2018

Een Nederlands vrachtschip was op 22 mei onderweg van 
Husum (Zweden) naar Baltimore (VS) met een volle lading 
papier. Ongeveer 700 mijl NNW van de Azoren en 800 
mijl ten oosten van St. Johns (Newfoundland) kreeg het 
schip te maken met een storing aan de hoofdmotor. De 
bemanning aan boord heeft de hoofdmotor niet op zee 
kunnen repareren, waarop besloten werd het schip naar 
een haven te slepen voor reparatie. De sleepboot zou het 
schip naar verwachting op 26 mei op sleep kunnen 
nemen, tot die tijd zou het schip driften. Het schip 
beschikte over voldoende proviand en zoet water. Het 
weer en de toestand van de zee waren goed en de 
huidige weersvoorspellingen waren gunstig. Er waren 
geen navigatiegevaren in de verre omgeving.

Classificatie:  Serious

Beknelde vinger tijdens verplaatsen 
tussendek, Pori (Finland), Atlanticborg,  
14 juni 2018

Aan boord van een Nederlands vrachtschip raakte op 14 
juni in de haven van Pori een bemanningslid gewond aan 
zijn hand. Het bemanningslid was bezig met het 
aanvoeren van ondersteuningselementen voor de 
installatie van het tussendek. Bij het naar binnen werpen 
van een element raakte de hand van het bemanningslid 
bekneld, waarbij hij ernstig gewond raakte aan zijn linker 
pink. De bemanning verleende direct eerste hulp, waarna 
het slachtoffer met een ambulance naar het ziekenhuis 
werd gebracht. 

Classificatie:  Serious Injury

Plaats van ongeval. (Bron: Wagenborg)

Been gebroken bij beknelling tijdens 
schoonmaken losinstallatie, Malta Cement, 
Oostzee, 16 juni 2018

Op 16 juni raakte ’s morgens een bemanningslid van een 
Nederlandse cementschip gewond aan zijn been. Het 
schip voer op dat moment op de Oostzee onder de kust 
van Denemarken. Een matroos en een lasser waren bezig 
om de losinstallatie van het schip schoon te maken. De 
twee bemanningsleden waren bezig diverse onderdelen 
in de bovenste positie van de langsscheepse schraper (LS) 
schoon te maken en daarbij zaten ze op de 
dwarsscheepse schraper (DS). De DS wordt bij het 
schoonmaken als platform gebruikt om diverse plaatsen 
te kunnen bereiken. De DS kan naar voren en naar 
achteren bewegen en omhoog en naar beneden. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van een afstandsbediening. Een 
van de bemanningsleden bevond zich met de 
afstandsbediening aan stuurboord en wilde de DS naar 
voren laten rijden. Er werd per ongeluk op de verkeerde 
knop van de afstandsbediening gedrukt waardoor de DS 
in werking werd gezet en dwarsscheeps begon te draaien. 
Het been van de matroos werd door één van de bladen 
gegrepen en kwam daardoor klem te zitten. De installatie 
werd gestopt, de rest van de bemanning werd via de 
portofoon gewaarschuwd en het been van het slachtoffer 
werd vrij gemaakt. De kapitein waarschuwde vervolgens 
de hulpdiensten die het slachtoffer per helikopter 
evacueerden en naar een ziekenhuis brachten.

Classificatie:  Serious Injury
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Gebroken vinger door val in de 
machinekamer, Noordam, Ketchikan (VS), 
19 juni 2018

De hoofdwerktuigkundige van een Nederlands 
passagiersschip brak door een val in de machinekamer 
een pink. Dit ongeval vond plaats op 19 juni in de haven 
van Ketchikan (Alaska, Verenigde Staten). De 
hoofdwerktuigkundige opende een deur in de 
machinekamer om deze binnen te gaan. Tijdens het 
binnentreden sloeg de deur onverwacht hard open  
door de onderdruk in de machinekamer. De hoofdwerk-
tuigkundige hield de deur vast, werd de machinekamer 
ingetrokken en kwam ten val. Gevolg was een gebroken 
pink. 

Classificatie:  Serious Injury

Ladingbrand met vooralsnog onbekende 
oorzaak, Esbjerg (Denemarken), Eems 
Dundee, 20 juni 2018

De Eems Dundee lag afgemeerd in de haven van Esbjerg 
(Denemarken) voor het laden van windmolenonderdelen. 
Tijdens laadwerkzaamheden brak er brand uit aan boord 
van dit Nederlandse vrachtschip. Het schip raakte 
beschadigd door het vuur en de rook. Tenminste twee 
tussendekluiken raakten vervormd, er ontstond 
rookschade binnen de volledige accommodatie en 
kombuis en het aircosysteem raakte vervuild met roet.  
Het bleek een ladingbrand te betreffen die ontstaan was 
in de kop van een windmolen. Doordat hier veel rubber  
in en aan zit, ontstond er veel rookontwikkeling en leek  
de brand heftiger dan later bleek.

Voor het laden en vastzetten van de lading was een 
zogenaamde hot work vergunning afgegeven en waren er 
voorzorgsmaatregelen getroffen door brandblussers en 
een brandwacht beschikbaar te stellen.

Om 8.30 uur LT werd het vuur ontdekt. Onmiddellijk 
startte de kapitein de twee brandbluspompen, beval  
de hoofdmachinist de elektriciteit in het vrachtruim af te 
sluiten en de lichten van het laadruim uit te schakelen en 
beval hij de bemanning het vrachtruim te evacueren. 
Bovendien informeerde de kapitein de havenautoriteiten 
en vroeg om ondersteuning door de plaatselijke 
brandweer. Ongeveer een uur na de eerste waarneming 
van de brand was het vuur gedoofd en gaf de brandweer 
het sein brand meester. Alle bemanningsleden, behalve 
de kapitein, zijn naar het ziekenhuis vervoerd voor 
controle vanwege inhalatie van rook. 

Classificatie:  Serious

Betrokken schip ladingbrand Esbjerg. (Bron: P. Beentjes)
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Incidenten die 
niet uitgebreid 
zijn onderzocht

Open botbreuk aan onderbeen, Portugal, 
ALP Ippon, 23 juni 2018

Op zaterdag 23 juni liep een matroos van een 
Nederlandse sleepboot tijdens operaties voor de kust van 
Portugal een open onderbeenbreuk op. Na contact met 
de Radio Medische Dienst werd besloten het 
bemanningslid te evacueren en naar het ziekenhuis over 
te brengen. De bemanning van de sleepboot voerde een 
inspectie uit aan boord van het gesleepte ponton. Zij 
werden door de reddingsboot van de sleper van en naar 
het ponton gebracht. Bij het afdalen van het ponton in de 
reddingsboot landde de matroos waarschijnlijk op een 
losliggend zoeklicht, waarbij hij zijn onderbeen brak. 

Classificatie:  Serious Injury

FRC vanaf het dek gezien. (Bron: ALP)

Gebroken ellenboog, op zee, Oosterdam, 
23 juni 2018

Een Filipijnse assistent steward van een Nederlands 
passagiersschip liep op 23 juni een gebroken ellenboog 
op. Tijdens het optillen van een krat stootte hij met zijn 
arm tegen een stalen pilaar achter hem, waarbij hij zijn 
ellenboog brak. 

Classificatie:  Serious Injury

Gal in het oog, Noordzee, UK-149 Stella 
Maris, 23 juni 2018

Op zaterdagavond 23 juni 2018 kreeg een visser aan 
boord van een Nederlands vissersschip bij het snijden van 
vis iets vloeibaars in zijn oog. Het schip bevond zich op 
dat moment op de Noordzee. Waarschijnlijk is gal van een 
vis in zijn oog terecht gekomen. Ondanks spoelen met 
water en het aanbrengen van een verdoving en zalf 
namen de pijn en irritatie niet af. Na contact met de Radio 
Medische Dienst (RMD) is de visser met een reddingsboot 
van de KNRM van boord gehaald. 

Classificatie:  Serious Injury
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Hand bekneld in machinekamer, 
Noordzee, UK-153 Lub Senior, 25 juni 2018

Tijdens werkzaamheden op zee in de machinekamer van 
een Nederlandse vissersschip liep één van de 
bemanningsleden zware verwondingen op aan zijn hand. 
In de middag van maandag 25 juni was hij bezig met het 
vervangen van een onderdeel van de draaiende 
hulpmotor toen zijn hand bekneld raakte, waarbij hij 
onder andere een slagaderlijke bloeding opliep. De 
bloeding kon aan boord worden gestelpt. Het schip is zo 
snel als mogelijk naar de Eemshaven gevaren, 
waarvandaan het slachtoffer naar een ziekenhuis in 
Groningen is gebracht. 

Classificatie:  Serious Injury

Schip maakt water, Noordzee, Fritz Reuter, 
27 juni 2018

Een onder de Duitse vlag varend surveyschip maakte in 
de avond van woensdag 27 juni water op de Noordzee ter 
hoogte van Zeeland. De KNRM werd opgeroepen voor 
hulp en bracht onder andere pompen aan boord. Ook 
werd een SAR helikopter gealarmeerd, indien de 
bemanning geëvacueerd diende te worden. Het schip was 
onbestuurbaar geworden door een black-out als gevolg 
van het water en dreigde richting een windmolenpark te 
driften. Een sleepverbinding werd aangelegd tussen een 
reddingsboot van de KNRM en het surveyschip om erger 
te voorkomen. Nadat een sleepboot arriveerde heeft 
deze het schip naar Vlissingen gesleept. Een kapotte 
zoetwaterleiding bleek de oorzaak te zijn van het water 
aan boord. 

Classificatie:  Serious

Losgeslagen kabel tegen de borst van een 
visserman aangekomen, Noordzee, UK-48 
Nova Cura, 2 juli 2018

In de ochtend van 2 juli bereikte een Nederlands 
vissersschip de visgronden, gelegen 20 mijl boven Texel. 
Twee uur later zette de bemanning voor de tweede keer 
de netten uit en begon opnieuw de vislijnen binnen halen. 
Per keer duurt dit ongeveer 45 minuten. Op het moment 
dat de lieren in werking werden gesteld om de lijnen 
binnen te halen, draaide het schip op koers. Hierbij 
kwamen de lijnen strak te staan, maar door de draai bleef 
de lijn achter de reling van het schip vastzitten. 
Tegelijkertijd bevond zich een bemanningslid op het 
achterdek in de buurt van de vislijn. Nog voordat hij 
gewaarschuwd kon worden, kwam de lijn los en sloeg 
tegen het bemanningslid aan waardoor hij omver gegooid 
werd. Vrijwel direct schoten collega’s hem te hulp. Het 
gewonde bemanningslid reageerde en gaf aan dat hij pijn 
had en wilde blijven liggen. Hierop is contact opgenomen 
met de Kustwacht en om medische assistentie gevraagd. 
Na ongeveer 25 minuten arriveerde de reddingshelikopter 
bij het schip en werd het bemanningslid naar een 
ziekenhuis in Alkmaar vervoerd. Hij werd onderzocht en 
bleek een aantal ribben te hebben gekneusd.

Classificatie:  Serious Injury
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Incidenten die  
niet uitgebreid  
zijn onderzocht

Bekkenbreuk bemanningslid, Amsterdam, 
Silver Linda, 12 juli 2018

Op donderdag 12 juli verstapte een bemanningslid van 
een Panamese tanker zich in de machinekamer en kwam 
daarbij ongelukkig ten val. Het schip lag op dat moment in 
een haven in Amsterdam. Het bemanningslid is vervoerd 
naar het ziekenhuis en bleek een bekkenbreuk te hebben. 

Classificatie:  Serious Injury

Bemanningslid vertilt zich, Stille Oceaan, 
Oosterdam, 15 juli 2018

Een Filipijns bemanningslid aan boord van een 
Nederlands cruiseschip raakte op 15 juli gewond aan zijn 
rechterarm. Hij wilde een rek met vuile borden in de 
vaatwasser zetten maar had zich verkeken op het gewicht. 
Het schip voer op dat moment op de Stille Oceaan. Het 
bemanningslid kon gedurende meerdere weken zijn 
werkzaamheden niet uitvoeren.

Classificatie:  Serious Injury

Aanvaring tegen Botlekbrug, Botlek, 
Banier, 17 juli 2018

Een Nederlands vrachtschip had op 17 juli een aanvaring 
met de Botlekbrug en liep daarbij schade op. Ook de 
Botlekbrug werd door de aanvaring beschadigd. Volgens 
de kapitein van de Banier gaf de signalering op de 
Botlekbrug toestemming tot doorvaren. De brug opende 
door een technische storing echter niet tijdig. De kapitein 
kon een aanvaring niet meer voorkomen. 

Classificatie:  Serious

Vastgelopen na kapotte plotter, Vlieland, 
WR-75 Simone, 30 juli 2018

Op maandag 30 juli liep een Nederlands vissersschip aan 
de grond ten noorden van Vlieland. De schipper gaf aan 
dat dit kwam omdat de plotter was vastgelopen. Het 
visserschip moest losgetrokken worden door een 
sleepboot van een berger en had geen verdere schade. 

Classificatie:  Serious

Afgebroken stang treft hoofd, Den 
Helder, UK-92 Jan-Lena, 31 juli 2018

Op dinsdag 31 juli sleepten twee vissersschepen een 
Nederlands visserschip vanaf de Noordzee richting de 
haven van Den Helder. Waarschijnlijk is tijdens het slepen 
de sleeptros achter de reling van de gesleepte visser 
geraakt. De reling is hierbij deels afgebroken en raakte 
een bemanningslid aan boord van deze kotter tegen het 
hoofd. De man liep hierbij een gebroken schouder en 
zeer zwaar hoofdletsel op. Hij is met een 
reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Classificatie:  Serious Injury

Deel van de afgebroken stang. (Bron: Team Maritieme Politie)
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Stuurman komt aan dek ten val en raakt 
gewond, Atlantische Oceaan (VS), 
Stadiongracht, 13 augustus 2018

Op 13 augustus was de 2e stuurman aan boord van een 
Nederlands vrachtschip bezig met het vervangen van 
bouten aan één van de luiken aan dek. Het schip voer op 
volle zee op de Atlantische Oceaan voor de westkust van 
de Verenigde Staten. Het weer was goed en de zee was 
kalm. De 2e stuurman werkte alleen. Vermoedelijk is hij bij 
de werkzaamheden gestruikeld en gevallen. De 3e 
stuurman trof hem liggend en gewond aan op het dek. Hij 
was wel aanspreekbaar, maar wist niet wat er was 
gebeurd. De 2e stuurman had verwondingen aan zijn 
hoofd, rug en arm en was meerdere weken niet in staat 
zijn werkzaamheden uit te voeren. De reder heeft 
aangegeven in het vervolg aan boord geen mensen meer 
alleen te laten werken.

Classificatie:  Serious Injury

Aanvaring zeeschip met steiger tijdens 
aanmeren in haven, Ceuta (Spanje), Manisa 
Camilla, 14 augustus 2018

Een Nederlands vrachtschip liep op 14 augustus de haven 
van Ceuta (Spanje) binnen. Bij het aanmeren werd 
assistentie verleend door twee sleepboten. Toen één van 
de sleepboten een motorstoring kreeg, raakte het schip 
door de sterke wind en stroming de aldaar aanwezige 
heliportpier. Daarbij ontstond aanzienlijke schade aan de 
boeg. Ook brak een stuk van de betonnen pier af, dat in 
het water viel. Uiteindelijk kon het schip een uur later en 
zonder verdere gevolgen alsnog aanmeren.

Classificatie:  Serious

Aanvaring zeeschip met binnenvaartschip 
tijdens aanmeren in haven, Rotterdam, 
Samskip Endurance, 14 augustus 2018

Een in Antigua & Barbuda gevlagd containerschip had op 
14 augustus in de Hartelhaven van Rotterdam een 
aanvaring met een binnenvaartschip. Beide schepen 
waren bezig met aanmeren toen het binnenvaartschip 
ineens los van de wal kwam en tegen het containerschip 
aanvoer. De kapitein van het binnenvaartschip gaf aan  
dat er problemen waren met het overschakelen van de 
autopiloot naar handbesturing. Het containerschip liep  
bij de aanvaring een scheur van 30 centimeter op aan 
stuurboordzijde, ongeveer 4,5 meter boven de waterlijn.

Classificatie:  Serious

Giek van kraan komt naar beneden tijdens 
onderhoud, Eemshaven, Pacific Osprey,  
23 augustus 2018

Op donderdag 23 augustus schoot tijdens 
onderhoudswerkzaamheden aan de scheepskraan de giek 
van de kraan los en viel neer op de brug van het onder 
Cypriotische vlag varende kraanschip. Door de vallende 
giek raakten 4 bemanningsleden gewond, waarvan één 
zwaargewond. 

Het ongeval vond plaats met de grote scheepskraan van 
het schip, terwijl het op haar poten stond in de 
Julianahaven van Eemshaven. Er werden werkzaamheden 
aan de giek uitgevoerd en men wilde de giek in de ‘rust’ 
stand brengen. Daarbij is de top van de giek naar 
beneden gekomen en op de brug terecht gekomen. De 
slachtoffers stonden op dat moment op een plateau op 
de giek en zijn van 8 meter hoogte gevallen.

De bemanning werd in zijn geheel van boord gestuurd, 
totdat de kraan gezekerd was. De schade aan de rest van 
het schip bleef beperkt.

Classificatie:  Serious

Losgeschoten giek aan boord van kraanschip. (Bron: M. Burema, 
Eemshavenonline)
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Incidenten die  
niet uitgebreid  
zijn onderzocht

Aanvaring in Bremerhaven, Svitzer Marken 
en Honor, 5 september 2018

Een Nederlands gevlagde sleepboot kwam in de middag 
van 5 september in de haven van Bremerhaven hard in 
aanvaring met de Amerikaanse auto carrier. De sleepboot 
had net de binnenkomende auto carrier aan bakboord 
gepasseerd toen de kapitein besloot om beide 
stuurschroeven op de automatische piloot te zetten. Toen 
hij dat deed, kwam er direct een alarm waarna de kapitein 
onmiddellijk probeerde terug te schakelen naar 
handsturen. Ondanks dat maakte de sleepboot een 
onverwachte en oncontroleerbare bocht naar stuurboord 
en kwam daarbij in aanvaring met het voorschip van de 
auto carrier. Het lukte de kapitein van de sleepboot 
daarna om het schip los en vrij te varen van de auto 
carrier. 

Er ontstond zware schade aan het voorschip van de 
sleepboot, zowel boven als onder de waterlijn. Zowel de 
boegschroefkamer als de lege brandstoftank nummer 12 
raakten lek en deels vervuld met water. De matroos raakte 
gewond en moest met een beenbreuk van boord. Ook de 
auto carrier raakte beschadigd aan het voorschip. Boven 
de waterlijn bevond zich een fors gat en onder de 
waterlijn, op de bulb, een aantal kleinere verbuigingen. 
De schade aan beide schepen moest gerepareerd worden 
alvorens ze toestemming kregen de haven van 
Bremerhaven weer te verlaten. 

Classificatie:  Serious/Serious Injury

Rugblessure tijdens werkzaamheden op 
zee, Nieuw Amsterdam, 7 september 2018

Aan boord van een Nederlands gevlagd passagiersschip 
was een bemanningslid op 7 september bezig met het 
verschuiven van een met lege flessen gevulde vuilniszak 
toen hij ineens een pijnscheut in de rug voelde. Het 
bemanningslid liep een rugblessure op en moest worden 
gerepatrieerd. 

Classificatie:  Serious Injury
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Aanvaring meerpaal, Vlaardingen, Leeni, 
10 september 2018

Een onder Cypriotische vlag varende tanker heeft tijdens 
het achteruit aanmeren in de Koningin Wilhelminahaven in 
Vlaardingen een meerpaal geraakt. Het schip beschikt 
niet over een bediening aan de zijkant van de brug, 
waardoor het manoeuvreren vanaf de centrale bediening 
gebeurt. Vanaf die plek is er geen zicht op de zijkant van 
het achterschip. Om die reden stond de loods aan 
bakboord te kijken tijdens het manoeuvreren (walkant) en 
de tweede stuurman aan stuurboord op het achterdek. 
Het was op dat moment stil water en de wind was 
zuidzuidwest 3 Bft. De tweede stuurman gaf regelmatig 
de afstanden door van het schip tot de meerpaal. Van 15 
naar 10 meter en ineens naar 2 meter. De kapitein gaf vol 
vermogen vooruit, maar kon daarmee niet voorkomen dat 
het schip stuurboord achter de meerpaal raakte. 

Classificatie:  Serious

Schade achterdek schip. (Bron: MAIIC)

Schade aan de meerpaal. (Bron: MAIIC)

Val van de rand, Taronto (Italië), Nordic,  
11 september 2018

Aan boord van een in de haven van Taronto (Italië) 
afgemeerd Nederlands vrachtschip gleed op 11 
september een stagiaire uit. Hij brak daarbij zijn enkel. De 
bemanning was bezig met het laden van het schip, tot het 
tijd was voor een pauze. De stagiaire probeerde via een 
rand van 25 centimeter breed een gat in het ruim tussen 
twee dekplaten te overbruggen. Hierbij verloor hij zijn 
evenwicht en viel ruim drie meter naar beneden. De 
bemanning informeerde vervolgens de kapitein, die een 
ambulance liet komen. Ondertussen verleende de 
bemanning eerste hulp. 

Classificatie:  Serious Injury

Rand tussen luiken. (Bron: Global Seatrade)
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Incidenten die  
niet uitgebreid  
zijn onderzocht

Vinger gebroken, Noord Atlantische 
Oceaan, Eurodam, 12 september 2018

Een schoonmaker aan boord van een Nederlands 
cruiseschip wilde op 12 september een stuk afval uit de 
vuilnispers halen, waarbij zijn vinger klem kwam te zitten. 
Hij liep een breuk op in een vinger van zijn linkerhand en 
een schaafwond aan een andere vinger. Het herstel zal 
7-13 weken duren.

Classificatie:  Serious Injury

Verwond door staaldraad, Falkland 
Eilanden, Dintelstroom, 17 september 2018

Op 17 september vond op de Falkland Eilanden (Verenigd 
Koninkrijk) een ongeval plaats aan boord van een 
Nederlandse sleepboot. Tijdens het opspoelen van een 
staaldraad op een lier maakte de draad onverwachts een 
zwieper en raakte daarbij een bemanningslid. Deze raakte 
daarbij zwaar gewond. Het bemanningslid werd 
opgenomen in een lokaal ziekenhuis waar geconstateerd 
werd dat één van zijn knieën uit de kom was geraakt en 
dat hij drie gebroken ribben had opgelopen.

Classificatie:  Serious Injury

Binnen gesleept na technische storing, 
Fowey (UK), Arklow Resolve,  
25 september 2018

Onderweg van Kopenhagen naar Sevilla braken op 25 
september op een Nederlands vrachtschip de tanden van 
de koppelingsplaten zodanig af dat er niet verder gevaren 
kon worden. Het schip bevond zich op dat moment 
ongeveer 40 nautische mijlen van Plymouth (VK). Er werd 
een sleepboot besteld en ondertussen was een ander 
schip van de rederij in de nabijheid beschikbaar voor 
assistentie. Nadat de sleepboot 7 uur later was 
gearriveerd en vastgemaakt, werd het schip naar Fowey 
(VK) gesleept en veilig binnengebracht. Na reparaties kon 
het schip op 2 oktober haar reis vervolgen. 

Classificatie:  Serious

Beschadigde cilinder. (Bron: Arklow Shipping)

Onmanoeuvreerbaar door motorstoring, 
Aanloop Westerschelde, Maasborg,  
28 september 2018

Op 28 september werd een Nederlands vrachtschip vanaf 
de Noordzee naar Vlissingen gesleept na een mankement 
aan de hoofdmotor. De oorzaak van de storing was zuiver 
technisch van aard en betrof een lekke verstuiverbus die 
was ontstaan na het eerder trekken van een verstuiver. Dit 
probleem was eerder voorgekomen met de betrokken 
motor.  

Classificatie:  Serious

Medische evacuatie van visserschip, 
Noordzee, WR-143 Frans Nan, 2 oktober 2018

In de vroege ochtend van 2 oktober merkte de schipper van 
een Nederlandse viskotter op de Noordzee dat de vaart uit 
het schip raakte. Hij vermoedde dat dit kwam omdat er 
zand, wier of stenen in de netten gekomen was. Hij besloot 
daarom de netten op te halen en ze leeg te maken. Daar-
voor moet de achterzijde van het net uit het water en boven 
het dek worden gehesen, wat aan boord van vissersschepen 
met behulp van de zogenaamde jomperdraad wordt 
gedaan. Deze moet met de jomperhaak aan het net moet 
worden vastgemaakt. Als de jomper niet wordt gebruikt, zit 
deze met de jomperhaak vast op de verschansing. In dit 
geval had de schipper zelf snel de jomperhaak aan het net 
aan de ene zijde van het schip vastgemaakt en ging hij er 
vanuit dat het latere slachtoffer dat inmiddels aan de ander 
kant ook had gedaan. Daarom ging hij met de beide 
jompers hijsen. De jomper bij het andere bemanningslid zat 
echter nog vast aan de verschansing. Door de kracht van de 
lier kwam deze echter met veel geweld los en raakte de 
jomperhaak het slachtoffer hard in de zij. Deze raakte hier-
door dusdanig inwendig gewond dat hij, op advies van de 
Radio Medische Dienst, met de KNRM reddingboot van 
boord is gehaald en naar een ziekenhuis is vervoerd. Een 
dag na het ongeval mocht het slachtoffer weer naar huis. Het 
herstel zou echter minimaal 5 weken in beslag nemen.   

Classificatie:  Serious Injury
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Uitval van hoofdmotor, Philadelphia (VS), 
Singelgracht, 5 oktober 2018

Tijdens het vertrek vanuit Philadelphia (VS) viel de 
hoofdmotor van een Nederlands vrachtschip onverwachts 
uit. Na onderzoek werd duidelijk dat dit werd veroorzaakt 
door de aanwezigheid van water in het carter van de 
hoofdmotor. Tijdens het laden in de haven van 
Philadelphia was er onderhoud gepleegd aan een zuiger 
en de cilindervoering van de motor. De bemanning was 
onzorgvuldig geweest bij het afdekken van de krukas en 
het carter van de motor. Tijdens het trekken van de zuiger 
kon er zodoende koelwater in het carter lopen. Na het 
onderhoud is er uitvoerig proefgedraaid met de motor 
wat naar behoren verliep. Tijdens het afvaren van de 
Delaware River viel de motor echter een paar keer uit. Op 
verzoek van de kapitein heeft de loods sleepboten laten 
komen en is het schip in de tussentijd voor anker gegaan. 
Na aankomst van de sleepboten is het schip terug 
gesleept naar de terminal. Na het verhelpen van het 
probleem is het schip vrij gegeven voor vertrek en zonder 
problemen vertrokken.   

Classificatie:  Serious

Bemanningslid valt van hoogte en raakt 
zwaar gewond, Sarande (Alb), Oosterdam, 
17 oktober 2018

Een 3e werktuigkundige aan boord van een Nederlands 
cruiseschip raakte op 18 oktober zwaar gewond toen hij  
in een liftschacht voor afvaltransport naar beneden viel. 
Hij maakte een val van ongeveer 7 meter. Het schip lag  
op dat moment aangemeerd in de haven van Sarande in 
Albanië. Het was zijn bedoeling om een afvalzak los te 
trekken die het liftplatform blokkeerde. Het 
bemanningslid was niet aangelijnd en er was door hem 
ook geen zogenaamde work permit aangevraagd. Hij 
voerde het werk zelfstandig uit. Het bemanningslid is met 
een groot aantal botbreuken naar een lokaal ziekenhuis 
overgebracht. Mogelijk zijn er nog meer verwondingen.   

Classificatie:  Serious Injury

Aanvaring op het Albert Kanaal (B), Eems 
Delfia, 29 oktober 2018

Een Nederlands gevlagd vrachtschip kwam op 29 oktober 
op het Albert Kanaal in België in aanvaring met een 
tegemoetkomend Nederlands binnenvaartschip. Het 
zeeschip was de avond ervoor in Antwerpen het Albert 
Kanaal opgevaren en was in ballast onderweg naar Luik. 
In de directe omgeving van het plaatsje Geel raakten de 
koppen van beide schepen elkaar, waarna de schepen 
langs elkaar schoven. Op dat moment waren de stuurman 
en de loods op de brug. Op het zeeschip ontstond boven 
de waterlijn schade aan het voorschip. De Belgische 
autoriteiten gaven het schip toestemming om haar reis te 
vervolgen. De rederij besloot echter direct te varen naar 
een scheepswerf in Maasbracht. Vanaf die werf is na 
toestemming van het Klassebureau doorgevaren naar een 
werf in Rotterdam voor het uitvoeren van definitieve 
reparaties.     

Classificatie:  Serious

Gewond door overslaande golf, Noordzee, 
TX-68 Vertrouwen, 31 oktober 2018

Op 31 oktober voer een Nederlands vissersschip 
ongeveer 35 Nm noordoost van Great Yarmouth (VK). Het 
weer was slecht. Door een over het dek komende golf 
werd een bemanningslid tegen de verschansing aan 
geslingerd en raakte daarbij gewond. De verwondingen 
leken ernstig genoeg om de persoon van boord te 
evacueren. Hij is door de Engelse Kustwacht van boord 
gehaald en naar een ziekenhuis gebracht. Hij bleek zijn 
been gebroken te hebben.     

Classificatie:  Serious Injury
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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. Tjibbe Joustra. 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 zeventig medewerkers, waarvan 
tweederde onderzoekers.

Kijk voor meer informatie op
www.onderzoeksraad.nl

http://www.onderzoeksraad.nl

