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AANBEVELINGEN

De Onderzoeksraad doet de volgende aanbevelingen.
Met als doel het breken van trossen in de sluis van IJmuiden te voorkomen:
Aan het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied:
1. Formuleer na overleg met alle betrokken partijen een ambitieuze doelstelling gericht
op een drastische reductie van het aantal trosbreuken.
2. Neem de regie in het herontwerp van de procedures die betrekking hebben op het
nauwkeurig bepalen en bereiken van de afmeerpositie in de sluis.
Ten aanzien van een goede samenwerking op de brug tussen vaste leden van het
brugteam en registerloods:
Aan SCF Management Services Dubai en het Loodswezen:
3. Zorg ervoor dat bij alle betrokkenen duidelijk is hoe de sluispassage gaat verlopen.
Neem een nauwkeurige onderling geverifieerde bepaling van de eindpositie in de
sluis daarin mee.
4. Zorg ervoor dat, als aan boord afspraken worden gemaakt over taakverdeling tijdens
de vaart en tijdens manoeuvres, deze afspraken worden gerespecteerd en dat deze
afspraken niet conflicteren met de formele rol en verantwoordelijkheid die de
verschillende betrokkenen vanuit de eigen discipline hebben.
Ten aanzien van het veilig werken met trossen aan boord:
Aan SCF Management Services Dubai:
5. Zorg ervoor dat door bemanningsleden tijdens de trosbehandeling uitsluitend
handelingen worden verricht wanneer daar door een meerdere opdracht toe wordt
gegeven. Borg dat met het op spanning brengen van trossen pas wordt aangevangen
nadat daarvoor uitdrukkelijk opdracht is gegeven door de scheepsofficier die op de
brug het commando voert.
6. Zorg ervoor dat officieren die worden geacht fysiek toezicht te houden op de
veiligheid van bemanningsleden, altijd prioriteit kunnen geven aan deze taak.
Ten aanzien van het veilig werken met trossen is bovendien een omslag in denken nodig.
Daar waar nu sprake is van maatregelen om veilig werken in onveilige gebieden zo goed
mogelijk plaats te laten vinden, moet werken met trossen en draden zo worden ingericht
dat op risicovolle momenten vanuit een veilige plek gewerkt kan worden en onveilige
gebieden niet meer betreden hoeven te worden.
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Om dat doel te bereiken doet de Onderzoeksraad de volgende aanbevelingen:
Aan SCF Management Services Dubai:
7. Identificeer of creëer, in gebieden met snap-back zones, veilige werkstations waar
opvarenden niet geraakt kunnen worden door terugslaande trossen en draden,
markeer deze veilige werkstations op een herkenbare wijze en organiseer het werken
met trossen en draden zo dat altijd vanuit deze veilige werkstations geopereerd kan
worden.
Aan Netherlands Maritime Technology en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Reders:
8. Draag deze omslag van denken in uw nationale en internationale netwerken zo breed
mogelijk uit en onderzoek hoe de maritiem sector in praktische zin bij kan dragen aan
het bereiken van het doel om bij trosbehandeling uitsluitend nog te werken vanuit
veilige werkstations.

ir. J.R.V.A. Dijsselbloem									mr. C.A.J.F. Verheij
Voorzitter van de Onderzoeksraad					Secretaris-directeur
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1.1

INLEIDING

Ongeval

Op 28 juni 2018 om 21:02 uur Nederlandse tijd voer de chemicaliëntanker RN Privodino
de Noordersluis van IJmuiden binnen. Het schip was onderweg naar Amsterdam. Kort
nadat de bakboord voorspring was uitgegeven, kwam deze onverwacht onder grote
spanning te staan. De meerploeg op het voordek kon hier niet meer tijdig en adequaat
op reageren, waardoor de tros brak. Het deel van de tros dat aan boord met de winch
verbonden was, sloeg terug en raakte een bemanningslid. Hij was op slag dood.
Het betreft een zeer ernstig ongeval als bedoeld in de Casualty Investigation Code van
de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en EU-richtlijn 2009/18/EG. Dit betekent
dat het ongeval verplicht moet worden onderzocht. Omdat het ongeval in Nederland
gebeurde en er sprake was van interactie tussen het schip en de sluis, is dit onderzoek
door de Onderzoeksraad voor Veiligheid uitgevoerd. De Marine Accident and Incident
Investigation Committee (MAIC) van Cyprus heeft, namens de vlaggenstaat van het
schip, deelgenomen aan het onderzoek als staat met een aanmerkelijk belang.
Dit onderzoek beoogt de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden:

1. Wat zijn de directe en indirecte oorzaken voor het breken van de tros?
2. Welke te leren lessen brengt het onderzoek naar het breken van de tros en het
dodelijk gewond raken van het bemanningslid van de RN Privodino aan het licht?

1.2

Het onderzoek

Het onderzoek startte een dag na het voorval met het verzamelen van informatie.
Onderzoekers van de Onderzoekszaak voor Veiligheid hebben onderzoek aan boord
uitgevoerd. Er zijn interviews gehouden met direct betrokken bemanningsleden aan
boord, met de registerloods, met de bootlieden1 op de sluismuur2 en met de mobiele
sluiswachter. Documenten zijn opgevraagd en de gegevens van de Voyage Data Recorder
(VDR) geanalyseerd.

1
2

Bootlieden zorgen er aan de wal voor dat trossen van een schip om bolders worden gelegd.
Sluismuur: de kade van de sluis.
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De beschikbare informatie werd geanalyseerd waarvoor de analysemethode Tripod Beta
als hulpmiddel werd ingezet. Meer informatie over analysemethodes in het algemeen en
het resultaat van het gebruik van deze Tripod Beta-methode in dit onderzoek, zijn
opgenomen in Bijlage A1.
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2 TOEDRACHT EN
ACHTERGRONDINFORMATIE

In de Noordersluis van IJmuiden werd op donderdagavond 28 juni 2018 een
bemanningslid van de RN Privodino dodelijk geraakt door een gebroken spring. Het
slachtoffer was motorman op de RN Privodino en maakte deel uit van de meerploeg op
het voordek. Hij was op slag dood.

Verantwoordelijkheden en actoren
Aandachtspunt bij onderzoeken van de Onderzoeksraad is de aanwezigheid van
veiligheidsmanagementsystemen en hoe deze in de praktijk werken. Uitgangspunt
daarbij is dat alle relevante actoren verantwoordelijkheden hebben om de
veiligheidsrisico’s in kaart te brengen en zo goed als mogelijk te beheersen, waarbij
permanent oog moet zijn voor verbetering en voor de actuele stand van wetenschap
en techniek.
Beschrijvingen van de aangetroffen veiligheidsmanagementsystemen en waar deze
volgens de Onderzoeksraad aan moeten voldoen, zijn te vinden in Bijlage A2.
Tijdens het onderzoek zijn diverse betrokken actoren geïdentificeerd:
• Schip en bemanning;
• Scheepsbeheerder;
• Het Loodswezen en de registerloods;
• Bootlieden;
• Het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied en de mobiele sluiswachter.
Schip, bemanning en scheepsbeheerder zijn nader beschreven in Bijlage A3. Het
loodswezen, de registerloods, de bootlieden en de mobiele sluiswachter komen in
de beschrijving van de toedracht aan bod.

Het schip voer op een vaste lijndienst. Het schip, geladen met 24.487 ton gasolie, was
onderweg van Archangelsk (Rusland) naar de Sonthaven in Amsterdam. Omdat het schip
moest wachten tot de ligplaats in Amsterdam vrij was, had het schip eerst enige tijd voor
anker gelegen op een ankerplaats voor de Nederlandse kust.
Zowel de kaptein als een groot deel van de bemanning waren met de RN Privodino al
meerdere malen in Amsterdam geweest en hadden daarom ook de sluis al vaker gepasseerd3.
Dat gold ook voor de bootsman en het slachtoffer in de meerploeg op het voordek.

3

Niet onderzocht is hoe vaak ze de sluispassage in de bemanningssamenstelling van 28 juni 2018 hadden gedaan.
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In deze ploeg was alleen de 3e stuurman, die de leiding had over die meerploeg, nieuw
aan boord. Het was zijn eerste passage in de sluis van IJmuiden. In tabel 1 is een overzicht
gegeven van de relevante ervaring van de belangrijkste betrokkenen bij dit ongeval.

Ervaring op zee

Aantal sluispassages
IJmuiden

Vaartijd aan boord RN
Privodino

Kapitein

17 jaar als kapitein

>50

Sinds 2011

3e stuurman

3,5 jaar als minimaal
3e stuurman

Geen

6 dagen

Bootsman

Minimaal 10 jaar als
Bootsman

>50

Sinds 2011

Motorman/slachtoffer

Minimaal 10 jaar als
Motorman

>50

Sinds 2011

Registerloods

21 jaar, 11 jaar als
registerloods

>1500

Meerdere loodsreizen
gemaakt aan boord van
zusterschepen

Tabel 1: Ervaring betrokkenen tot aan het ongeval.

De scheepsbeheerder trainde bemanningen binnen het bedrijf door het aanbieden van
een digitale module met betrekking tot meren en ontmeren van de schepen. De kapitein,
bootsman en motorman hadden deze training in 2014 gedaan. De derde stuurman was
pas 6 dagen aan boord en ook nieuw binnen het bedrijf. Hij had de trainingen nog niet
gevolgd.
Uit het onderzoeksrapport van de scheepsbeheerder bleek dat op 17 juni 2018, 11 dagen
voor het ongeval, de bemanning aan boord was getraind met behulp van een periodiek
gegeven zogenaamde Learning Engagement Tool in meren en ontmeren. Hierbij was
onder andere aandacht besteed aan de risico’s van het breken van trossen en het,
ongeacht rang, waarschuwen en ingrijpen indien collega’s gevaarlijke handelingen
uitvoerden of zich in gevaarlijke posities bevonden. De kapitein en de derde stuurman
waren niet bij deze training aanwezig geweest, omdat zij toen nog niet aangemonsterd
waren.
In de aanloop naar de haven van IJmuiden kwam de registerloods aan boord. Het weer
was goed. Het was helder met een zicht van meer dan 4000 meter en er stond op zee
een Noord-Noordwester wind met een kracht van ongeveer 4 Bft. De omstandigheden
bij en in de sluis waren kalm.
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Het Loodswezen, de registerloods en beloodsing in Nederland
Het Loodswezen is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie. De organisatie kent
een beroepsorganisatie (De Nederlandse Loodsencorporatie) en een
bedrijfsorganisatie (het Nederlands Loodswezen B.V.). Er zijn vier regionale
loodsencorporaties, te weten: Noord, Amsterdam-IJmond, Rotterdam-Rijnmond en
Scheldemonden. De registerloodsen in de betreffende regio vormen gezamenlijk
de Regionale Loodsen-corporatie (RLc).
Zeeschepen die van en naar de Nederlandse zeehavens varen, moeten zich in
beginsel verplicht laten adviseren door een registerloods. Dit geldt ook voor het
varen van en naar Vlaamse havens als daarbij over Nederlandse wateren gevaren
moet worden. In de Loodsenwet is vastgelegd dat het loodsen alleen mag worden
verzorgd door bevoegde en geregistreerde registerloodsen.
In de Loodsenwet is vastgelegd dat de registerloods de kapitein of verkeersdeelnemer
adviseert, maar dat hij met instemming van de kapitein ook zelf mag optreden als
verkeersdeelnemer. Van een registerloods wordt verwacht dat hij de kapitein van
een zeeschip adviseert en:
• accurate kennis en ervaring over specifieke lokale vaarroutes, havens, getijden,
stroming, steigers en kades, verkeersbegeleidingssystemen, verkeersstromen en
overige voor de veilige vaart relevante informatie aan boord ter beschikking stelt
van de kapitein en de bemanning;
• heldere afspraken maakt over wie aan boord als verkeersdeelnemer optreedt;
• als verkeersdeelnemer of in opdracht van de kapitein sleepboten en bootlieden
aanstuurt;
• als verkeersdeelnemer of in opdracht van de kapitein communicatie voert met
sleepboten, bootlieden, verkeersbegeleiders, overig scheepvaartverkeer en
lokale autoriteiten, deze (doorgaans Nederlandse) communicatie zo nodig
vertaalt en hiervan adequaat verslag doet aan de kapitein.

Vanaf het loodsstation bracht de registerloods als verkeersdeelnemer het schip tot aan
de sluis, nadat hij conform procedures zich op de hoogte had gesteld van onder andere
de scheepsspecificaties, diepgang en beladingsconditie. Daartoe werden zowel de
zogenaamde Pilot-card en het Master-Pilot Exchange formulier uit het
Veiligheidsmanagementsysteem (Safety Management System of SMS) van het schip
gebruikt. De kapitein had zelf de keuze gemaakt om geen gebruik te maken van een
sleepboot. Hij had deze keuze kenbaar gemaakt aan de registerloods.
Vlak voor het binnenvaren van de haven van IJmuiden werden de twee meerploegen aan
dek geroepen. Eerder op de middag hadden zij met betrekking tot de sluispassage en
het afmeren in de Sonthaven al een briefing ontvangen van de eerste stuurman. De
kapitein instrueerde de meerploegen via portofoon dat het schip met de bakboordzijde
zou afmeren in de sluis met op het voorschip een voortros en een voorspring en op het
achterschip een achtertros en een achterspring. Op het voorschip zou eerst de spring
moeten worden gezet, op het achterschip eerst de achtertros. Figuur 2 geeft de
geplande positie en afmeerconfiguratie in de sluis op 28 juni 2018.
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Figuur 2: Geplande afmeerconfiguratie RN Privodino op 28 juni 2018 in de sluis van IJmuiden.

Omstreeks 20:40 uur Nederlandse tijd, ongeveer 20 minuten voor het binnenvaren van
de sluis, gingen de beide meerploegen naar hun posities aan dek. Het afmeren in de
sluis werd conform de in het SMS opgenomen procedures en checklijsten voorbereid.
De derde stuurman controleerde op het voordek alle leden van de ploeg op het dragen
van voorgeschreven persoonlijke veiligheidsmiddelen, hield een veiligheidsbriefing,
wees een ieder op de gevaren van trossen onder spanning, liet de trossen en het
meergerei visueel nakijken op schade en tekortkomingen en zorgde ervoor dat de
trossen, winches, geleide rollen en lieren klaar waren voor gebruik.
Al deze aspecten werden door de derde stuurman via portofoon teruggekoppeld aan de
kapitein en op de brug aangetekend op de daarvoor bedoelde checklist. Er werden
geen tekortkomingen gerapporteerd.
Daarna troffen beide meerploegen de nodige voorbereidingen. Op het voordek werden
de voortros en spring klaargelegd, winches en troslieren gekoppeld en gereed voor
gebruik gemaakt. Beide trossen werden met een aantal bochten op het dek gelegd
zodat ze bij het uitgeven naar de wal lengte hadden om uit te lopen.
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Figuur 3: Situatie voordek bij het binnenvaren in de sluis.

Gebeurtenissen op de brug van de RN Privodino en op de kade, voorafgaand aan
het voorval
Vlak voor het binnenvaren van de sluis werd de bediening van roer, boegschroef en
voorstuwing van het bedieningsconsole in het midden van de brug overgezet naar het
bedieningsconsole op de bakboord brugvleugel. Daarna werd door de registerloods
aan de kapitein een drietal mogelijkheden voorgelegd met betrekking tot de rol van de
registerloods tijdens het binnenvaren en afmeren in de sluis:
1. Registerloods meert schip af in de sluis en bedient roer, boegschroef en voortstuwing;
2. Kapitein bedient roer, boegschroef en voorstuwing op advies van de registerloods;
3. Kapitein bedient roer, boegschroef en voorstuwing op eigen inzicht en de
registerloods adviseert bij dreigend gevaar.
De kapitein koos voor optie 3. De registerloods gaf de kapitein mee dat het schip zou
moeten worden afgemeerd in een positie min of meer in het midden van de sluis. Deze
aanwijzing werd ook zo via de portofoon met de meerploegen gedeeld. De registerloods
voegde daar voor de kapitein nog aan toe dat, als het schip in de beoogde eindpositie
zou liggen, het ladingmanifold dan ter hoogte van een geparkeerde auto op de kademuur
zou zijn. Deze laatste aanwijzing werd door de kapitein niet met de bemanning gedeeld.
Uit de feiten is ook niet gebleken dat de kapitein zich op deze auto richtte bij het bepalen
van de eindpositie. Het is in de scheepvaart dan ook gebruikelijk om de positie van een
schip uitsluitend te bepalen ten opzichte van vaste objecten en (juist) niet ten opzichte
van mobiele objecten, zoals bijvoorbeeld boeien en voertuigen.
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Er was voldoende ruimte in de sluis. Het schip heeft een lengte van bijna 180 meter, de
Noordersluis in IJmuiden is 400 meter lang en de RN Privodino zou als enige schip in de
sluis worden geschut. Omstreeks 21:00 uur voer de RN Privodino de sluis in met een
vaart van ongeveer 2 knopen4. Kort daarop werden door de bootlieden op de sluismuur
hieuwlijntjes aan dek geworpen die door de meerploegen aan de voorspringtros en de
achtertros werden vastgemaakt. De kapitein kreeg van de meerploegleiders te horen
dat deze twee trossen klaar waren om aan de wal gebracht te worden.

Afmeerprocedure in de sluis van IJmuiden
Bij het passeren van de sluis van IJmuiden zijn, naast kapitein en bemanning van een
schip en de registerloods aan boord, de volgende personen betrokken:
• Sluiswachter: De sluiswachter begeleidt het schip gedurende de sluispassage en
bepaalt de indeling van de sluis. Het operationele beheer van de sluis is vanuit
Rijkswaterstaat belegd bij het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
(CNB-NZKG). Daar het CNB-NZKG zelf geen personeel in dienst heeft, worden
de taken van het CNB-NZKKG uitgevoerd door de Divisie Havenmeester van de
Port of Amsterdam. De sluiswachter staat via marifoonkanaal 22 in contact met
de registerloods. De sluiswachter is aanwezig op de sluismuur tijdens de passage
en wordt daarom ook wel de “mobiele man” genoemd.
• Bootlieden: De bootlieden verzorgen het vastleggen en losmaken van de trossen
van schepen op de bolders van de sluis. In en rond de haven en sluis van IJmuiden
zijn de bootlieden verenigd in het Corps van Vletterlieden (CVV). Het is in deze
regio dan ook gebruikelijk om de bootlieden te duiden als vletterlieden. De
vletterlieden werken in vaste ploegen in diensten van 12 uur. De vletterlieden
staan alleen in portofooncontact met de registerloods als er bij de sluispassage
ook sleepboten zijn betrokken. Het contact loopt dan via het kanaal waarop de
registerloods in verbinding staat met de sleepboten. Als er geen sleepboten zijn,
communiceert de registerloods met de vletterlieden in principe door middel van
handgebaren. Hoeveel vletterlieden er per schip ingezet worden is onder andere
afhankelijk van het gewicht van de gebruikte trossen van het schip. Daarom wordt
per schip bijgehouden wat voor een soort trossen aan boord werden gebruikt.
Vanwege stromingen in de sluis wordt in de regel eerst de voorspring vastgezet,
zodat het voorschip tegen de kant blijft. De voorspring en achtertros worden dan
meestal gelijktijdig aan de wal gegeven. Het is gebruikelijk dat bij het uitgeven van
de voorspring het schip nog een klein beetje vaart vooruit loopt. Als er aan de
vletterlieden geen nadere aanduiding wordt gegeven om welke bolder de voorspring
moet worden gelegd, lopen de vletterlieden met de voorspring met het schip mee
tot aan de eerste bolder die ze tegen komen en leggen de voorspring om die bolder
heen. De afstand tussen de bolders op de sluismuur bedraagt 12 meter.
Lees verder op de volgende pagina.

4

1 knoop = 1 nautische mijl/uur. Een nautische mijl is gelijk aan 1852 meter.
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Na de voorspring worden door de vletterlieden de achtertros, achterspring en
voortros op de sluismuur vastgemaakt.
Afwijkend ten opzichte van een afmeerprocedure op de ligplaats in de haven is dat
het schip bij het aanlanden van de trossen op de ligplaats in de haven in principe in
positie is en stil ligt.

Met het voorschip van de RN Privodino op nog ongeveer 170 meter van de gesloten
sluisdeur aan de landzijde van de sluis, gaf de registerloods zowel mondeling aan de
kapitein als met een armgebaar aan de vletterlieden aan dat de voorspring en de
achtertros konden worden overgegeven. Er werden geen nadere instructies gegeven om
welke bolders op de sluismuur deze voorspring en achtertros gelegd moesten worden.
De vletterman bij het voorschip pakte de spring aan, liep met het schip mee en legde
ongeveer 20 seconden na het armgebaar van de registerloods de voorspring om de
eerste bolder die hij tegenkwam.
Gebleken is dat de tros brak ter hoogte van het kluisgat waar de tros doorheen liep. De
midscheeps van het schip was, op het moment dat de voorspring brak, ongeveer 17
meter van de positie in het midden van sluis verwijderd. Deze afstand kon, zoals
weergegeven in figuur 4, worden berekend door de afstand tussen de bolder en het
midden van de sluis (C), de lengte van het gebroken trosdeel (B) en de afstand tussen
kluisgat en voorste punt van het schip (A) bij elkaar op te tellen en te vergelijken met de
halve lengte 5 (½ L) van het schip. De opgetelde afstanden zijn 17 meter korter dan deze
halve lengte. Het schip had nog ongeveer 17 meter door moeten varen om min of meer
in het midden van de sluis uit te komen, zoals tussen de registerloods en de kapitein was
besproken.

5

Lengte over alles.
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Figuur 4: Positie RN Privodino op het moment dat de tros brak.

Aan de hand van deze gegevens kon, met behulp van de VDR-data, een tijdlijn naar het
ongeval worden gereconstrueerd vanaf het moment dat de registerloods de voorspring
naar de wal liet gaan. Tabel 5 laat zien welke afstand tussen de verschillende tijdlijnmomenten werd afgelegd en wat op die momenten de afstand tussen de midscheeps en
het midden van de sluis was.
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Afstand Afgelegde Afgelegde Afgelegde Afgelegde Afgelegde
afstand
afstand
afstand
afstand
afstand
tot
tussen
tussen
tussen
tussen
tussen
midden
van de moment 1 moment 1 moment 2 moment 3 moment 1
en 4
en 4
en 4
en 3
en 2
sluis

Tijdlijn

1

21:03:19
Tijdstip
waarop de
registerloods
de voorspring
naar de wal liet
geven

53
meter

2

21:03:40
Tijdstip
waarop de
voorspring om
de bolder
werd gelegd

40
meter

3

21:03:53
Tijdstip
waarop de
kapitein begint
met het
afstoppen van
het schip

33
meter

22:04:22

17
meter

4

Tijdstip
waarop de
voorspring
knapt

13 meter
(+/- 1 mtr)

20 meter
(+/- 1 mtr)

36 meter
(+/- 1 mtr)

23 meter

16 meter
(+/- 1 mtr)

Tabel 5: Tijdlijn, afgelegde afstanden en afstanden tot het midden van de sluis.

De registerloods achtte de vaart van het schip laag genoeg om het schip in een afstand
van 25 tot 35 meter stil te leggen en verwachtte dat de kapitein dat ook zou doen door
het geven van halve kracht achteruit op de schroef, op het moment dat de trossen naar
de wal werden gegeven. Dan had het schip stil gelegen in de positie die de registerloods
zelf, zoals hij heeft verklaard, in gedachten had. De kapitein gaf echter geen halve kracht
achteruit op de schroef en de registerloods gaf geen aanvullend advies.
Uit voorgaande valt op te maken dat de eindpositie in de beeldvorming van de
registerloods, zoals hij zelf verklaarde, niet overeenkwam met het midden van de sluis en
daarmee ook niet overeenkwam met de afspraak die registerloods en kapitein hadden
gemaakt. Immers, deze eindpositie lag nog 17 meter van het midden van de sluis
vandaan. Het midden van de sluis lag in deze eindpositie ook niet ter hoogte van het 14
meter lange manifold. Dit is ook te zien in figuur 4, waarin het manifold met gele
stippellijnen is aangegeven.
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Iets meer dan 10 seconden nadat de voorspring om de bolder werd gelegd, begon de
kapitein met het afstoppen van het schip door het geven van vermogen achteruit. Zoals
tabel 5 laat zien, had het schip op dat moment 20 meter afgelegd vanaf het punt dat de
spring naar de wal ging en was het op dat moment nog 33 meter tot het midden van de
sluis. Hieruit volgt dat de kapitein de intentie had om het schip daadwerkelijk met enkele
meters marge stil te leggen met de midscheeps ter hoogte van het midden van de sluis.
Ongeveer 40 seconden na het om de bolder leggen van de voorspring zag de kapitein
dat de voorspring strak kwam te staan en niet werd meegevierd vanaf het voordek. Hij
waarschuwde de meerploeg op het voordek via de portofoon maar twee tot drie
seconden later brak de voorspring.
Het duurde daarna nog 24 seconden voordat de derde stuurman op het voorschip via de
portofoon aan de kapitein doorgaf dat de motorman getroffen was. De kapitein stuurde
daarna de eerste stuurman vanaf de brug naar het voordek om poolshoogte nemen.
Drie minuten na het ongeval kreeg de registerloods van de kapitein het verzoek om
medische assistentie op te roepen en dat het ging om een zeer ernstig ongeval.
Gebeurtenissen op het voordek
Op het voorschip bestond de meerploeg uit vijf personen: de derde stuurman, de
bootsman, de motorman en twee matrozen. De derde stuurman had de leiding over de
meer-operatie. In de taakomschrijving van de meerploegleider was onder andere het
volgende opgenomen: “houd, zo goed als mogelijk, toezicht op het werk van de leden
van de meerploeg en zorg ervoor dat er voldoende rekening wordt gehouden met de
veiligheid. Probeer overzicht te houden en probeer niet actief betrokken te raken bij
specifieke onderdelen van de operatie”. Hij stond via een portofoon in contact met de
kapitein op de brug en gaf orders van de kapitein door. Daarnaast hield hij zicht op de
wal en gaf hij aan de kapitein door hoe ver het voorschip van de gesloten sluisdeur af
was.
Bij het overbrengen van de voorspring naar de wal en tot aan het ongeval stond de
derde stuurman op een verhoging bij de reling aan bakboord, vlak bij de plek waar de
spring via een kluisgat het schip verliet. Hij had op die plaats direct zicht op de kade, op
de sluisdeur, het naar de wal brengen van de voorspring en op de twee matrozen die in
zijn nabijheid stonden te wachten tot de voortros gezet kon worden. Het zicht op de
bootsman, die de winches bediende en daarbij op een verhoging stond, werd vanuit zijn
positie belemmerd door het bakboord meergerei. Hij kon de bootsman wel gedeeltelijk
zien, maar niet wat de bootsman aan het doen was. De derde stuurman had helemaal
geen zicht op de motorman die zich op de stuurboordzijde van het voordek bevond (zie
foto 6).
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Positie bootsman

Positie motorman

Voorspring

Foto 6: Zicht vanuit de positie waarin de derde stuurman stond. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Meergerei op het voordek van de RN Privodino
Op het voordek van de RN Privodino staan twee hydraulisch aangedreven winches.
Met handmatig bediende koppelingen kunnen met elke winch een ankerlier, twee
vaste troslieren en een verhaalkop worden aangedreven. De vaste troslieren zijn
ontworpen om een tros automatisch op een vooraf ingestelde spanning te houden.
Dit automatisch op spanning houden werkt alleen als de betreffende troslier niet
gekoppeld is aan de hydraulische winch.
De tros is vast op de troslier opgeslagen. Dat wil zeggen dat de tros ook op de
troslier zit als de tros niet wordt gebruikt. Een lange tros die zo is opgeslagen zal in
een groot aantal slagen om de lier heen zitten en zo een flink aantal lagen vormen.
Omdat het aantal lagen van grote invloed is op de houdkracht van de lier, kan op
die manier geen vaste vooraf ingestelde spanning worden gewaarborgd. Het is
namelijk niet van tevoren bekend hoeveel lengte tros er nodig is om de bolders op
de wal te bereiken, en dus hoeveel lagen er op de lier overblijven. Daarbij zal die
lengte op elke willekeurige ligplaats anders zijn.
De troslieren op het voordek van de RN Privodino zijn dan ook elk gesplitst in twee
verschillende drums. In het voorbeeld op foto 7 is te zien dat links de zogenaamde
storage drum zit, met daarop vele lagen opgeslagen tros. De tros loopt vanaf de
storage drum naar de tension drum rechts. Het is deze tension drum die de kracht
van de tros moet houden op een vooraf ingestelde spanning. Voorwaarde is dat er,
zoals op de foto is te zien, maar één laag tros op de tension drum mag zitten. Op de
tension drum is plaats voor maximaal tien slagen per laag.
Lees verder op de volgende pagina.
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Foto 7: Troslier met gesplitste drums op het voordek RN Privodino. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)

Een tweede voorwaarde is dat alle kracht wordt overgedragen op alleen de tension
drum. Voorkomen moet worden dat door het slippen van de tros op de tension
drum ook het gedeelte van de tros op de storage drum wordt strak getrokken. Als
dat gebeurt, trekt de tros zichzelf tussen de andere lagen tros op de storage drum
en komt dan zo vast te zitten, waardoor de tros niet meer uit kan lopen en daarmee
niet meer gebruik kan worden. Dit effect wordt voorkomen als er tenminste vier
slagen tros om de tension drum zitten. Op foto 7 zitten 8 slagen tros om de tension
drum.
Bij het afmeren van het schip is het vaste procedure dat de tros naar de wal, indien
nodig, wordt uitgegeven vanaf de storage drum. Daarbij staat de troslier gekoppeld
aan de winch en wordt de winch door een bemanningslid bediend. Als het schip
dan stil in positie ligt, worden nog enkele slagen van de storage drum uitgegeven.
Daarna wordt de tros weer ingehaald terwijl een ander bemanningslid handmatig de
niet onder spanning staande tros door de opening in de wang van de storage drum
naar de tension drum leidt. Daarna kan de tros met minimaal vier slagen en maximaal
tien slagen op de storage drum op spanning worden gebracht.

De bootsman bediende de lieren en winches. Hij had een portofoon en stond daarmee
in contact met de kapitein en de derde stuurman. Op het moment van het ongeval
bediende hij de stuurboord winch en stond de buitenste troslier van het stuurboord
meergerei gekoppeld aan de winch. Vanuit zijn positie kon hij zien dat de voorspring
werd uitgegeven en om de bolder werd gelegd. Omdat hij al meer dan 50 keer de sluis
van IJmuiden was gepasseerd, ging hij er van uit dat het schip bijna in positie was.
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De bootsman besloot daarom zelf, zonder daarvoor een opdracht te hebben ontvangen,
om de springtros nog één tot anderhalve slag van de storage drum te laten vieren, om
daarna de spring over te laten zetten naar de tension drum. De motorman hielp hem
door de spring met de hand naar de tension drum te leiden. Hierna stapte de motorman
weg bij de lier en begon de bootsman met het binnenhalen van de spring op de tension
drum. De bootsman meldde deze actie niet aan de derde stuurman, die vanuit zijn
positie niet kon zien wat de bootsman en motorman aan het doen waren.

Foto 8: Plaats waar de voorspring brak. (Bron: Politie)

Na drie slagen op de drum merkte de bootsman dat de springtros veel te snel strak
kwam te staan. Terwijl hij met de winch probeerde de spring zo snel mogelijk te laten
vieren, ontving hij zowel door een schreeuw van de derde stuurman als via een oproep
van de kapitein via de portofoon waarschuwingen. Binnen drie seconden na de
waarschuwingen knapte de springtros ter hoogte van het kluisgat. Het gedeelte van de
tros tussen het kluisgat en de lier sloeg terug over het dek en raakte de motorman vol op
het hoofd. Figuur 9 laat de situatie op het voordek zien zoals deze was op het moment
dat de spring brak.
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Figuur 9: Situatie op het voordek op het moment dat de voorspring brak.

Snap-back zones
Brekende trossen zijn al sinds jaar en dag een bekend gevaar in de scheepvaartsector.
Een tros onder spanning heeft heel veel energie op moeten vangen en deze energie is
“opgeslagen” in de tros. Wanneer de tros breekt, komt deze energie plotseling vrij.
Brekende uiteinden van trossen slaan of zwiepen daarom met geweld terug en kunnen
daarbij grote afstanden met hoge snelheid afleggen. In de scheepvaart wordt voor dit
fenomeen de Engelse term “snap-back” genoemd. Het spreekt vanzelf dat het gevaarlijk
is om in deze zogenaamde “snap-back zones” te zijn, zeker op het moment dat een tros
breekt. Het is echter onmogelijk om tijdens meren en ontmeren niet in of in de directe
nabijheid van deze zones te werken. Figuur 10 laat in grote lijnen met de gele vlakken de
snap-back zone van de voorspring zien op het moment dat deze brak. De motorman
bevond zich in deze zone. Foto 11 laat zien hoe bemanningsleden bij het betreden van
het voordek werden gewaarschuwd voor de snap-back zones.
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Figuur 10: Snap-back zones van de voorspring op het moment dat deze brak.

Snelheid van de lier
Foto 11 laat ook een beeld zien van de situatie op de troslier op het moment dat de
springtros brak (rechter troslier op de foto). Daarbij was te zien dat er op dat moment
nog 1 slag om de tension drum lag.

Tension drum, met 1 slag

Storage drum

Snap-back zone
waarschuwingen

Foto 11: Reconstructie en snap-back zone waarschuwingen voordek. (Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid)
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Op foto 12 is te zien dat de tros op de storage drum een spoor heeft achtergelaten, daar
waar de tros strak vanaf de tension drum over andere lagen was geknepen. Daarnaast
had de tros zich tussen de lagen op de storage drum getrokken. Daaruit volgt dat de
tros, vanaf de tension drum, zeer strak op de storage drum werd aangetrokken voordat
de tros brak.
De tros heeft zichzelf begraven tussen de andere lagen

Spoor

Foto 12: Storage drum met de tros die werd gebruikt als voorspring. (Bron: Politie)

De bootsman probeerde het ongeval te voorkomen door de tros zo snel mogelijk te
laten vieren. Dat lukte niet, omdat de lier niet snel genoeg draaide om voldoende tros
uit te kunnen geven.

De directe oorzaak van de dood van de motorman is het breken van de voorspring.
Deze brak doordat het schip, met de spring aan de walzijde reeds op de bolder,
vaart vooruit had toen de voorspring van de storage drum werd overgezet naar de
tension drum en drie slagen op de tension drum werd gehieuwd. De voorspring kon
daarna niet meer snel genoeg gevierd worden. Het overzetten op de tension drum
gebeurde zonder dat daarvoor een opdracht was gegeven.
De meerploegleider op het voordek kon niet zien wat de bedienaar van de troslier
voor handelingen verrichtte. De meerploegleider kon de motorman in het geheel
niet zien. De motorman stond op dat moment in een gevaarlijke positie op het
voordek van de RN Privodino, namelijk in de zogenaamde snap-back zone van de
voorspring.
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3

ANALYSE

Er gebeuren regelmatig ongevallen door brekende trossen in de scheepvaart. In de
scheepvaart zijn veilgheidsbeheersmaatregelen ontwikkeld en ingesteld, die in termen
van de Tripod Beta methodiek als barrières moeten functioneren. Figuur 13 geeft een
overzicht van deze barrières en Bijlage A1.2 geeft een volledige weergave van de Tripod
Beta analyse. Bij dit ongeval hebben deze barrières echter gefaald of waren niet
aanwezig. Dit hoofdstuk geeft een verklaring voor het falen van deze barrières. Deze
verklaring biedt aanknopingspunten voor maatregelen om de veiligheid te verbeteren.
De keuze van de kapitein om geen gebruik te maken van een sleepboot is daarbij niet
naar voren gekomen als een falende barrière. Het is onmogelijk om te stellen dat het
gebruik van een sleepboot het voorval had kunnen voorkomen.

Noodzaak
tot afmeren
in sluis.

Barrière 1: Tijdig
afremmen van
het schip.

Barrière 2:
Spring pas op
spanning zetten
wanneer schip
in eindpositie in
sluis ligt.

Barrière 3:
Ingrijpen door
meerploegleider
(supervisie).

Barrière 4:
Werken buiten
snap-back
zones

Tros breekt en slaat
terug op hoofd
motorman (motorman
overlijdt ter plekke).

Figuur 13: Overzicht van falende barrières.

Barrière 1: Tijdig afremmen van het schip
De registerloods verklaarde dat hij verwachtte dat de kapitein met het afstoppen van het
schip zou starten op het moment dat hij aangaf dat de voorspring naar de wal mocht.
Het schip had dan nagenoeg stil gelegen in de positie waarin tijdens het voorval de
voorspring knapte, tevens ongeveer de eindpositie die de registerloods in gedachten
had. In plaats daarvan startte de kapitein met het afstoppen van het schip toen het
ongeveer 20 meter verder was gevaren.
Gebleken is dat het schip nog ongeveer 17 meter door had moeten varen om met de
midscheeps min of meer in het midden van de sluis uit te komen, zoals tussen de
registerloods en de kapitein was besproken.
In het onderzoek is niet duidelijk naar voren gekomen of de kapitein van de RN Privodino
had gezien dat de voorspring direct na het naar de wal brengen om een bolder werd gelegd.
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Vast staat wel dat hij over deze standaardwerkwijze niet op de hoogte was gesteld door
de registerloods. Eveneens is vastgesteld dat de kapitein geen actie heeft ondernomen
om te voorkomen dat de voorspring direct om een bolder werd gelegd, ondanks dat het
schip op dat moment nog 37 meter verder had moeten varen om in het midden van de
sluis uit te komen. Ten slotte is gebleken dat er tussen registerloods en kapitein geen
nadere afspraken waren gemaakt over de keuze van de bolder of het moment dat de
voorspring om een bolder werd gelegd. Hoewel de kapitein tegen de registerloods had
gezegd dat hij zelf de hele sluispassage zou doen, gaf de kapitein geen nadere instructies
over op welke bolder de voorspring gelegd moest worden. Dat zorgde ervoor dat de
voorspring om een bolder werd gelegd op het moment dat het schip nog 37 meter van
het midden van de sluis af was.
In beginsel waren de registerloods en de kapitein samen bezig om het schip veilig door
de sluis te brengen. Juist omdat ze het samen deden, moest van te voren duidelijk zijn
wie wat zou doen en welke informatie zij van elkaar nodig hadden om dit ook werkelijk
veilig te doen. Om over ieders taak duidelijkheid te scheppen, werden door de
registerloods voor het binnenvaren van de sluis aan de kapitein drie keuzes voorgelegd:
1. Registerloods meert schip af in de sluis en bedient roer, boegschroef en voortstuwing;
2. Kapitein bedient roer, boegschroef en voorstuwing op advies van de registerloods;
3. Kapitein bedient roer, boegschroef en voorstuwing op eigen inzicht en de
registerloods adviseert bij dreigend gevaar.
De kapitein koos voor optie 3. Deze keuze impliceerde ook dat de kapitein zelf
verantwoordelijk zou moeten zijn voor onder andere het bepalen van het moment dat de
trossen naar de wal gegeven konden worden. Immers, de registerloods zou alleen maar
adviseren bij dreigend gevaar.
Ongeacht de keuze hadden kapitein en registerloods beiden verantwoordelijkheid voor
de sluispassage. Immers, een kapitein blijft ongeacht zo’n keuze eindverantwoordelijk
voor schip, bemanning, lading, milieu en het overige scheepvaartverkeer, terwijl een
loods altijd zijn rol en verantwoordelijk als adviseur blijft behouden, ook als er geen
sprake is van dreigend gevaar. Het was daarom nodig geweest dat beiden van dezelfde
informatie uit konden gaan zodat beiden hetzelfde beeld hadden over de manoeuvre.
Het onderzoek heeft aangetoond dat registerloods en kapitein niet hetzelfde beeld
hadden over de sluismanoeuvre.
a. De registerloods en de kapitein hadden een verschillend beeld over de eindpositie in
de sluis. Er was onderling wel afstemming over geweest, maar de afgesproken
eindpositie was onvoldoende nauwkeurig waardoor de verwachtingen over de
eindpositie meer dan 15 meter verschilden.
b. De kapitein was niet volledig op de hoogte van de sluisprocedure. De registerloods
verklaarde te hebben verwacht dat de kapitein het schip binnen 25 tot 35 meter stil
zou leggen nadat de registerloods had aangegeven dat de tros naar de wal kon en
daarmee om de eerstvolgende bolder gelegd kon worden. De kapitein deed dat
echter niet. Hij begon pas met afstoppen toen het schip ongeveer 20 meter was
doorgelopen, met nog 33 meter te gaan tot het midden van de sluis.
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Onderkend zal moeten worden dat de risico’s van de onder a. en b. genoemde factoren pas
leidden tot een ongeval nadat de registerloods, tegen de afspraak met de kapitein in om
zich te beperken tot adviseren bij dreigend gevaar, bepaalde wanneer de trossen naar de
wal konden worden gebracht. Deze actie van de registerloods werd door de kapitein niet
tegengegaan. De registerloods gaf geen advies over het direct afstoppen van het schip.
Tegelijkertijd is vastgesteld dat de door de kapitein gemaakte keuze voor optie 3 weinig
voorkomt. Op schepen met afmetingen vergelijkbaar met en groter dan de RN Privodino
is het meestal de registerloods die het schip afmeert en roer, boegschroef en
voortstuwing bedient. Er was minder sprake van routine waardoor risico’s niet eerder
zichtbaar zijn geworden of zichtbaar zijn gemaakt.
Met een registerloods toegevoegd aan een brugteam zijn meerdere personen samen
belast met het beheersen van de sluispassage. Die gedeelde verantwoordelijkheid
maakt het niet alleen noodzakelijk dat leden van het brugteam dezelfde informatie
hebben, zodat elke beslissing van de individuele leden van het team op dezelfde
informatie is gebaseerd en onjuiste of onverwachte beslissingen sneller naar elkaar
kunnen worden opgemerkt. Het is ook van belang dat die informatie op een professionele
wijze wordt gedeeld, vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid en ongeacht afspraken
die onderling over de taakverdeling zijn gemaakt. Voor een kapitein betekent dit dat hij
door te vragen zoveel mogelijk informatie moet zien te achterhalen. Voor een loods
betekent dit dat hij gevraagd en ongevraagd de kapitein voortdurend van informatie en
advies voorziet. Het is eveneens noodzakelijk dat alle leden van het brugteam zich
houden aan de afgesproken taakverdeling. Acteren op grond van aannames en
verwachtingen moet in het geheel achterwege worden gelaten.
Het ongeval kon gebeuren door onduidelijkheid en daarmee de verschillende
verwachtingen over de eindpositie van het schip, in combinatie met enerzijds handelingen
die niet in lijn met de afspraken waren zonder dat die werden gecorrigeerd en anderzijds
met onvoldoende wederzijdse informatie-uitwisseling en advisering.

Ongevallen met trossen
Er worden door geen van de bij de sluis betrokken partijen cijfers bijgehouden over
het aantal keren dat trossen breken tijdens de sluispassage. Uit het onderzoek naar
het ongeval aan boord van de RN Privodino is echter gebleken dat het breken van
een tros op de sluizen van IJmuiden bijna wekelijks voorkomt. Meestal betreft het
daarbij de voorspring.
In dit onderzoek is niet dieper ingegaan op de verschillen tussen het afmeren in een
sluis en het afmeren aan een ligplaats in de haven. De ligplaats in de haven is in de
meeste gevallen nauwkeurig vooraf bepaald door beschikbaarheid of de aanwezigheid
van laad- en losvoorzieningen aan de wal. In een (grote) sluis is dat vaak minder door
de omstandigheden bepaald. Er is vaak een lange kade (sluismuur) beschikbaar waarbij
er veel bolders op onderling korte afstand beschikbaar zijn. Dat maakt het nog
belangrijker om die eindpositie in de sluis van te voren nauwkeurig te bepalen.
Lees verder op de volgende pagina.
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De zeesluis in Terneuzen is weliswaar ongeveer 100 meter korter dan de sluis in
IJmuiden, maar schut ook zeeschepen met behoorlijke afmetingen. Wat echter
opvalt is dat in de zeesluis van Terneuzen hooguit een paar keer per jaar een tros
breekt. Daarom is het interessant om de sluisprocedure met betrekking tot het
bepalen van de eindpositie in de sluis van Terneuzen hier te benoemen.
Eindpositie in de zeesluis van Terneuzen
In de sluis van Terneuzen is het de sluiswachter die voor het invaren exact bepaalt
wat de eindpositie van het schip in de sluis moet worden. Om het brugteam aan
boord, inclusief de registerloods, de bootlieden op de sluismuur en, indien van
toepassing, sleepbootbemanningen allemaal van deze informatie op de hoogte te
brengen, geeft de sluiswachter via de marifoon in stappen aan hoeveel meter het
schip nog af moet leggen tot aan die eindpositie. Dat begint met stappen van 10
meter. De stappen worden kleiner naarmate het schip dichter bij de eindpositie
komt.
In deze werkwijze bestaat er bij geen van de deelnemers aan het afmeerproces
onduidelijkheid over de eindpositie van het schip.

Barrière 2: Spring pas op spanning zetten wanneer schip in eindpositie in de sluis ligt
Op de tension drum lagen de slagen van de tros in de eerste laag op de lier. Het
overzetten van een tros van de storage drum naar de tension drum behoort bij de
procedure voor het op spanning zetten van de tros. Daaruit bleek dat op het voordek op
het moment van het voorval was begonnen met het op spanning brengen van de
voorspring.
De snelheid waarmee de troslier kan draaien is van twee zaken afhankelijk:
1. Instelling van de winch. Deze kan op drie standen worden ingesteld:
• Lage Snelheid, waarbij maximaal 20 meter per minuut aan tros kan worden
uitgegeven.
• Hoge Snelheid, waarbij maximaal 45 meter per minuut aan tros kan worden
uitgegeven.
• Automatische stand, waarbij zonder belasting (geen spanning op de tros) de
winch met Hoge Snelheid werkt en bij toenemende belasting automatisch
overschakelt naar Lage Snelheid.
2. Stand van de bedieningshendel van de winch. De snelheid van de winch neemt toe
naarmate de hendel verder uit de middenstand wordt gedrukt, tot het hierboven
genoemde maximum en afhankelijk van de instelling van de winch.
Het opgegeven aantal meters dat maximaal kan worden uitgegeven is van toepassing op
de slagen van de tros in de eerste laag om de lier. Wanneer er meer lagen om de lier
liggen, nemen de diameters van de slagen toe en wordt er per omwenteling van de lier
meer tros uitgegeven.
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Op de storage drum was op het moment van het ongeval de diameter van de buitenste
slagen, door het aantal lagen tros op de storage drum, minimaal twee maal groter
waardoor per omwenteling ook twee keer zoveel tros uitgegeven kon worden. Met de
data op de Voyage Data Recorder (VDR) van het schip kon worden berekend wat de
snelheid van het schip was in de laatste drie seconden voor het breken van de spring.
Daardoor kon worden vastgesteld dat:
1. De winch werkte in de stand “Lage snelheid”, omdat in de stand “Hoge snelheid” de
uitloopsnelheid van de tros ook op de tension drum hoger zou zijn geweest dan de
snelheid van het schip. In de stand “Lage snelheid” was dat niet het geval;
2. Zowel in de stand “Lage snelheid” als in de stand “Hoge snelheid” de uitloopsnelheid
van tros op de storage drum hoger zou zijn geweest dan de snelheid van het schip.
Uit voorgaande volgt dat het vieren van de voorspring in de laatste momenten voordat
deze brak niet snel genoeg kon omdat de voorspring op de tension drum lag. Het is
daarom noodzakelijk dat pas een aanvang wordt gemaakt met alle handelingen die
nodig zijn om trossen op spanning te brengen als het schip stil ligt in de eindpositie.
Aan boord waren geen procedures of werkinstructies vastgelegd die borgden dat met
het op spanning brengen van trossen pas werd begonnen op het moment dat het schip
daadwerkelijk in de eindpositie stil lag.
Het op de sluismuur op de bolder leggen van de voorspring werd daardoor een cruciaal
moment. Het was voor de bootsman de aanleiding om te starten met het op spanning
brengen van de voorspring door het overzetten van de voorspringtros van de storage
drum naar de tension drum, omdat hij er van uit ging dat, op dat moment, de eindpositie
in de sluis bijna was bereikt.
Het moment was immers, zoals in principe altijd in de sluis van IJmuiden, door de
registerloods bepaald en geïnitieerd door middel van de aanwijzing dat de voorspring
en de achtertros naar de wal konden. Hij gaf daarbij aan de bootlieden op de sluismuur
geen expliciete aanwijzing over de te gebruiken bolder voor de voorspring, hetgeen
conform de sluisprocedures automatisch betekende dat met een langzaam vooruit
lopende schip de eerstvolgende bolder werd gebruikt.
De bootsman had meer dan 50 sluispassages in IJmuiden gedaan. Uit het onderzoek is
gebleken dat het aan boord tijdens het meren en ontmeren niet routine was om vanaf de
brug aan te geven wanneer de trossen op spanning gebracht konden worden. Dat terwijl
dat moment juist alleen door het brugteam kan worden bepaald, omdat vanuit de brug
het schip wordt gevaren. Het moment werd echter in de praktijk met regelmaat bepaald
door de bemanning op het voordek. In dit geval was dat de bootsman.
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Barrière 3: Ingrijpen door meerploegleider (supervisie)
Een andere belangrijke barrière die niet gewerkt heeft, betreft het ingrijpen door de
meerploegleider die toezicht moest houden op de werkzaamheden. Hij had kunnen
ingrijpen op het moment dat de spring op spanning werd gezet en hij had de motorman
kunnen waarschuwen om buiten de snap-back zone te gaan staan. Uit het onderzoek
blijkt dat er meerdere omstandigheden waren die verklaren waardoor dit niet gelukt is,
namelijk:
1. de beperkte zichtbaarheid van de bootsman en motorman tijdens de werkzaamheden
voor de meerploegleider;
2. De grote taakbelasting van de meerploegleider;
3. Hij door de bootsman en de motorman niet werd geïnformeerd over wat ze aan het
doen waren.
Het overzicht houden op de operatie en het zicht houden op de leden van de meerploeg,
inclusief zicht houden op de veiligheid, was de taak en verantwoordelijkheid van de
derde stuurman als meerploegleider op het voordek. Hij had echter onvoldoende zicht
op de bootsman en de motorman, die ook niet aangaven wat ze deden, waardoor hij niet
kon ingrijpen op het te vroeg overzetten van de voorspringtros naar de tension drum en
op de gevaarlijke positie van de motorman. Vastgesteld moet worden dat hij op dat
moment ook andere taken had, zoals het zicht houden op het overbrengen van de
voorspringtros en de voortros naar de wal en het doorgeven van de afstand tot de
gesloten sluisdeur. Het was nodig om die laatste taak uit te voeren zolang het schip nog
vaart liep en niet in positie was.
Uit de instructies die vanuit het SMS aan de meerploegleider waren geadresseerd viel
niet op te maken welke van de taken prioriteit hadden en welke niet. Feitelijk moest hij zo
goed als mogelijk proberen om (over)zicht te houden op de meer-operatie, het werk van
leden van de meerploeg en de veiligheid. Vastgesteld moet worden dat er op het
voordek geen enkele plek was waarin hij al zijn taken tegelijkertijd goed uit had kunnen
voeren.
Barrière 4: Werken buiten Snap-back zones
De motorman bevond zich tijdens een risicovolle fase van het proces (het op spanning
brengen van de voorspring) in een zeer gevaarlijk gebied dat juist gevaarlijk was vanwege
het risico op breken van trossen.
Bemanningsleden werden aan boord preventief getraind met behulp van digitale
instructiemiddelen. Daarnaast werd voor elke aankomst en vertrek in een haven een
briefing gehouden en was er vlak voor aanvang van de meer-operaties altijd een
veiligheidsbriefing door de meerploegleiders. Het gevaar van snap-back was een vast
onderdeel van die veiligheidsbriefing.
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Eén belangrijke barrière om ongevallen door brekende trossen te voorkomen, betreft
het werken met snap-back zones. Snap-back zones zijn gemarkeerde zones waarbinnen
gebroken trossen kunnen terugschieten. Deze zones waren echter niet als zodanig op
het dek gemarkeerd, aangezien het hele voordek als gevaarlijk gebied was aangemerkt
en gemarkeerd. De scheepsbeheerder beargumenteerde dit in het SMS door te stellen
dat door de vele verschillende mogelijkheden waarop een tros naar de lieren kan worden
gebracht, en het gegeven dat er vaak meerdere trossen onder spanning worden of zijn
gezet, er in feite op grote delen van het dek snap-back zones zouden moeten worden
aangebracht. Omdat dat in de vele verschillende situaties niet méér duidelijkheid voor
de daar werkende bemanningsleden zou verschaffen, zou er volgens de scheepsbeheerder
een schijnveiligheid ontstaan. Daarom werd er voor gekozen om het gehele voordek als
potentiele snap-back zone aan te merken en als zodanig te markeren.
Het markeren van onveilige gebieden is vanuit veiligheidsoogpunt juist. Tegelijkertijd
moet worden onderkend dat elke wijze van het markeren van onveilige gebieden een
tegenstrijdigheid heeft met de praktijk zolang er tijdens de operaties in die gebieden
werkzaamheden moeten worden verricht. Daarnaast, hoe groter het gemarkeerde
gebied is, hoe moeilijker het voor bemanningsleden wordt om te bepalen wat wel en wat
niet op zeker moment een veilig gebied is. Daardoor is het lastig om te bepalen vanuit
welke veilige positie bepaalde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Daadwerkelijk
gevaarlijke gebieden wisselen ook, afhankelijk van welke trossen worden gebruikt en hoe
deze over het dek worden geleid. Het risico daarvan neemt toe als de situatie plotseling
gevaarlijk wordt en er snel een veilig heenkomen moet worden gezocht.
Het is niet bekend of de motorman zich ervan bewust was dat hij op dat moment op een
zeer gevaarlijke plek stond. Wel kan worden gesteld dat hij veel ervaring had, alle door
de scheepsbeheerder gefaciliteerde trainingen had gevolgd en dat hij aanwezig was
geweest bij de veiligheidsbriefing vooraf aan het afmeren in de sluis van IJmuiden.
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4

CONCLUSIES

De directe oorzaak van de dood van de motorman is het breken van de voorspring. Deze
brak doordat het schip, met de spring aan de walzijde reeds op de bolder, vaart vooruit
had toen de voorspring op de troslier, van de storage drum werd overgezet naar de
tension drum. De voorspring kon daarna niet meer snel genoeg gevierd kon worden. Het
overzetten op de tension drum gebeurde zonder dat daarvoor een opdracht was
gegeven.
De meerploegleider op het voordek kon niet zien welke handeling de bedienaar van de
troslier verrichtte en werd daarover ook niet geïnformeerd. De meerploegleider kon de
motorman in het geheel niet zien. De motorman stond op dat moment in een gevaarlijke
positie op het voordek van de RN Privodino, namelijk in de zogenaamde snap-back zone
van de voorspring.
Bij de analyse van het ongeval werden een viertal ontbrekende of falende barrières
geïdentificeerd. Daarmee kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
Barrière 1: Tijdig afremmen van het schip
Uit dit ongeval kan worden geconcludeerd dat de sluisprocedures vast onderdeel
moeten zijn van de informatie-uitwisseling tussen registerloods en de bemanningsleden
die onderdeel zijn van het brugteam. De beoogde eindpositie in de sluis moet
nauwkeurig worden overeengekomen en individuele beeldvorming daarover binnen het
brugteam onderling geverifieerd. Een kritisch houding tot de eigen rol en
verantwoordelijkheid met betrekking tot het delen van informatie en het geven van
advies, de eigen binnen het brugteam afgesproken taak en de invulling van de taak van
andere leden van het brugteam is een voorwaarde voor een goede samenwerking op de
brug. Deze conclusie geldt nadrukkelijk voor alle leden van het brugteam, inclusief de
registerloods.
Het ongeval kon gebeuren door onduidelijkheid en daarmee de verschillende
verwachtingen over de eindpositie van het schip, in combinatie met enerzijds handelingen
die niet in lijn met de afspraken waren zonder dat die werden gecorrigeerd en anderzijds
met onvoldoende wederzijdse informatie-uitwisseling en advisering. Acteren op basis
van verwachtingen en aannames heeft daar ook een rol bij gespeeld.
Barrière 2: Spring pas op spanning zetten wanneer schip in eindpositie in de sluis ligt
Het is bij het afmeren van schepen cruciaal dat het schip stil in de eindpositie ligt als
wordt aangevangen met het op spanning brengen van trossen. Dit kan vergelijkbare
ongevallen voorkomen. Dat moment kan alleen door het brugteam worden bepaald
omdat vanuit de brug het schip wordt gevaren. Het signaal om veilig met het onder
spanning brengen van de tros te beginnen, mag daarom alleen door het brugteam
gegeven worden.
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Aan boord waren geen procedures die dit borgden. Het moment werd in de praktijk met
regelmaat bepaald door de bemanning op het voordek. In dit geval was dat de
bootsman, voor wie het op de bolder leggen van de voorspring aanleiding was om te
gaan beginnen met het op spanning brengen van de tros.
Barrière 3: Ingrijpen door meerploegleider (supervisie)
Geconcludeerd kan worden dat de taakuitvoering van bemanningsleden die toezicht
moeten houden op veiligheid, niet belemmerd mag worden door belasting met andere
taken. Het veiligheidsmanagementsysteem moet dat borgen en processen moeten zo
zijn ingericht dat tijdig gesignaleerd wordt wanneer knelpunten ontstaan en welke
maatregelen getroffen kunnen worden.
De taakbelasting voor de meerploegleider was niet verenigbaar met het belang om in
het kader van de veiligheid zicht te houden op alle bemanningsleden op het voordek,
omdat de meerploegleider veel taken tegelijkertijd uit moest voeren en deze taken in
het SMS niet onderling werden geprioriteerd.
Het belang van goed fysiek toezicht aan boord werd, naar aanleiding van eerder door de
Onderzoeksraad onderzochte voorvallen, geduid in een themastuk over veiligheid bij
ladingoperaties in de Rapportage Ongevallen Scheepvaart (ROS) 6. Dit belang blijkt ook
geldig voor het aan- en ontmeren.
Barrière 4: Werken buiten snap-back zones
Het voordek van de RN Privodino werd tijdens meren en ontmeren voor een groot deel
als onveilig werkgebied beschouwd en als zodanig gemarkeerd. Omdat de daadwerkelijk
gevaarlijke gebieden wisselden, afhankelijk van welke tros werd gebruikt en hoe deze
over het dek werd geleid, was het bij het plotseling ontstaan van een gevaarlijke situatie
niet meer mogelijk om snel te bepalen waar een veilig heenkomen kon worden gezocht.
Daarnaast kon door deze wijze van markeren niet aan de hand van de markeringen
worden bepaald vanuit welke veilige positie werkzaamheden konden worden uitgevoerd.
De motorman stond tijdens het ongeval in de zogenaamde snap-back zone van de
brekende tros.

6

Rapportage Ongevallen Scheepvaart november 2018 - mei 2019
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5

AANBEVELINGEN

De Onderzoeksraad doet de volgende aanbevelingen.
Met als doel het breken van trossen in de sluis van IJmuiden te voorkomen:
Aan het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied:
1. Formuleer na overleg met alle betrokken partijen een ambitieuze doelstelling gericht
op een drastische reductie van het aantal trosbreuken.
2. Neem de regie in het herontwerp van de procedures die betrekking hebben op het
nauwkeurig bepalen en bereiken van de afmeerpositie in de sluis.
Ten aanzien van een goede samenwerking op de brug tussen vaste leden van het
brugteam en registerloods:
Aan SCF Management Services Dubai en het Loodswezen:
3. Zorg ervoor dat bij alle betrokkenen duidelijk is hoe de sluispassage gaat verlopen.
Neem een nauwkeurige onderling geverifieerde bepaling van de eindpositie in de
sluis daarin mee.
4. Zorg ervoor dat, als aan boord afspraken worden gemaakt over taakverdeling tijdens
de vaart en tijdens manoeuvres, deze afspraken worden gerespecteerd en dat deze
afspraken niet conflicteren met de formele rol en verantwoordelijkheid die de
verschillende betrokkenen vanuit de eigen discipline hebben.
Ten aanzien van het veilig werken met trossen aan boord:
Aan SCF Management Services Dubai:
5. Zorg ervoor dat door bemanningsleden tijdens de trosbehandeling uitsluitend
handelingen worden verricht wanneer daar door een meerdere opdracht toe wordt
gegeven. Borg dat met het op spanning brengen van trossen pas wordt aangevangen
nadat daarvoor uitdrukkelijk opdracht is gegeven door de scheepsofficier die op de
brug het commando voert.
6. Zorg ervoor dat officieren die worden geacht fysiek toezicht te houden op de
veiligheid van bemanningsleden, altijd prioriteit kunnen geven aan deze taak.
Ten aanzien van het veilig werken met trossen is bovendien een omslag in denken nodig.
Daar waar nu sprake is van maatregelen om veilig werken in onveilige gebieden zo goed
mogelijk plaats te laten vinden, moet werken met trossen en draden zo worden ingericht
dat op risicovolle momenten vanuit een veilige plek gewerkt kan worden en onveilige
gebieden niet meer betreden hoeven te worden.
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Om dat doel te bereiken doet de Onderzoeksraad de volgende aanbevelingen:
Aan SCF Management Services Dubai:
7. Identificeer of creëer, in gebieden met snap-back zones, veilige werkstations waar
opvarenden niet geraakt kunnen worden door terugslaande trossen en draden,
markeer deze veilige werkstations op een herkenbare wijze en organiseer het werken
met trossen en draden zo dat altijd vanuit deze veilige werkstations geopereerd kan
worden.
Aan Netherlands Maritime Technology en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Reders:
8. Draag deze omslag van denken in uw nationale en internationale netwerken zo breed
mogelijk uit en onderzoek hoe de maritiem sector in praktische zin bij kan dragen aan
het bereiken van het doel om bij trosbehandeling uitsluitend nog te werken vanuit
veilige werkstations.
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BIJLAGE A

ACHTERGRONDINFORMATIE

A.1

Analyse

A.1.1
Methode
Er is een groot aantal methoden ontwikkeld om ongevallen en veiligheidsrisico’s te
analyseren. Het grote aantal beschikbare methoden betekent niet dat op heel veel
verschillende manieren ongevallen geanalyseerd worden. De meeste methoden lijken
namelijk heel erg op elkaar, maar gebruiken ander jargon of zijn aangepast aan
bijvoorbeeld een specifieke sector. Methoden om ongevallen te analyseren kunnen
grofweg worden ingedeeld in twee categorieën:
1. Lineair-causale modellen
2. Systemische modellen
Het merendeel van de beschikbare analysemethoden zijn lineair-causale methoden.
Deze methoden redeneren vanaf directe oorzaken van het ongeval terug naar
achterliggende oorzaken. Dat doen zij bijvoorbeeld door chronologisch te kijken welke
causale gebeurtenissen en/of omstandigheden vooraf gingen aan het ongeval, door te
kijken naar barrières die gefaald hebben en vervolgens het causale pad naar
achterliggende oorzaken te bestuderen. Een andere techniek kijkt naar menselijke
“fouten”, classificeert deze “fouten” en veroorzakende “fouten” op een hoger niveau of
past een stroomdiagram/beslisboomachtige systematiek toe.
De systemische methoden beschouwen ongevallen als een symptoom van een onveilig
systeem. Het doel van deze technieken is om naar de interacties en feedback loops
binnen en tussen de componenten van dit systeem te kijken. De veronderstelling is dat
het identificeren en analyseren van dit soort onvolkomenheden binnen het systeem helpt
bij het verbeteren van de veiligheid. Deze methoden spreken eigenlijk niet over oorzaken
van ongevallen of ongevalsfactoren, maar over mechanismen en functies van het
systeem.
De analysemethode Tripod-Beta die in dit onderzoek is gebruikt behoort tot de categorie
Lineair-causale modellen
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A.1.2

Methode
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A.2

Veiligheidsmanagement

A.2.1 Algemeen
De Raad verwacht van bedrijven en organisaties die risicovolle activiteiten ontplooien
en/of faciliteren dat zij meer doen dan het louter voldoen aan wet- en regelgeving en
(internationale) richtlijnen. De Raad kijkt daarbij in hoofdzaak naar de volgende
elementen:
1. Is er in voldoende mate inzicht in risico’s;
2. Is er sprake van een aantoonbare en realistische veiligheidsaanpak, waarbij voor
arbeidsveiligheid gewerkt wordt met een arbeidshygiënische strategie die in eerste
instantie uitgaat van een aanpak van risico’s bij de bron, daarna van collectieve
maatregelen, vervolgens bij individuele maatregelen om blootstelling te minimaliseren
en tenslotte van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen indien alle
voorgaande maatregelen onvoldoende inperking van risico’s heeft bewerkstelligd;
3. Wordt deze veiligheidsaanpak adequaat uitgevoerd en gehandhaafd;
4. Wordt er geleerd van ongevallen en is er een systeem dat zorgt voor continue
verbetering van de veiligheidsaanpak;
5. In welke mate is het management betrokken;
6. Is er sprake van een werkcultuur waarin men elkaar aanspreekt op onveilig gedrag en
waarin ongevallen worden gemeld, zonder dat men bang hoeft te zijn te worden
gestraft voor enige betrokkenheid bij zo’n ongeval.

A.2.2

Veiligheidsmanagement aan boord van zeeschepen

Voor zeegaande vrachtschepen groter dan 500 GT7 en zeegaande passagiersschepen is
via het Internationale SOLAS-Verdrag verplicht gesteld dat aan boord een
Veiligheidsmanagementsysteem in werking is dat voldoet aan eisen die zijn vastgelegd
in een daarvoor ontwikkelde International Safety Management Code (ISM-Code).
De ISM-Code schrijft voor dat formeel een “maatschappij” aangewezen moet zijn die de
door de ISM-Code opgelegde plichten en verantwoordelijkheden overneemt van de
eigenaar van het schip. In plaats van het woord “maatschappij” wordt hiervoor in
Nederland vaak de term “scheepsbeheerder” gebruikt. De manier waarop aan boord
van een schip te werk wordt gegaan met betrekking tot (milieu-)veiligheid, moet dus zijn
opgenomen in het onder verantwoordelijkheid van de scheepsbeheerder opgestelde en
geïmplementeerde veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Voorbeelden hiervan zijn het
ontwikkelen, implementeren en onderhouden van procedures, plannen en werkinstructies
die de veiligheid van personeel, het schip en het milieu moeten waarborgen en waarbij
taken moeten worden toegekend aan gekwalificeerd personeel. Wat precies
gekwalificeerd personeel is wordt in de ISM-Code overigens niet beschreven. Dit staat
beschreven in het STCW-verdrag.8

7
8

GT= Gross Tonnage
Internationaal IMO-verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en
wachtdienst
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A.3

Actoren

A.3.1

Schip en bemanning

Schip
Scheepsgegevens

RN Privodino

Roepletters:

5BYQ2

IMO nummer:

9384459

Vlaggenstaat:

Cyprus

Scheepstype:

Oil/Chemicaltanker

Klassenbureau:

DNV GL

Bouwjaar (oplevering):

2010

Werf:

Navantia Carenas Cadiz

Lengte over alles (Loa):

176,10 m.

Lengte tussen de loodlijnen (Lpp):

169,93 m.

Breedte:

29,8 m.

Daadwerkelijke diepgang:

92 dm

Gross Tonnage:

19994 GT

Motoren:

MAN

Voortstuwing:

1 schroef – variabele spoed, 1 boegschroef

Maximum voortstuwingsvermogen:

10803 kW, boegschroef 1000 kW

Maximum snelheid:

15 knopen

Scheepscertificaten:

Alle geldig
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Bemannning

Functie

Nationaliteit

Kapitein

Russisch

Eerste stuurman

Russisch

Tweede stuurman

Russisch

Derde stuurman

Russisch

Vierde stuurman

Russisch

Hoofdmachinist

Russisch

Tweede machinist

Russisch

Derde machinist

Russisch

Vierde machinist

Russisch

Elektrotechnische machinist

Russisch

Bootsman

Russisch

Matroos (AB)

Russisch

Matroos (AB)

Russisch

Matroos (AB)

Russisch

Matroos (AB)

Russisch

Matroos (OS)

Russisch

Pompman

Russisch

Fitter

Russisch

Motorman

Russisch

Kok

Russisch

Steward

Russisch

Leerling stuurman

Russisch

Figuur 13: Functie en nationaliteit bemanning RN Privodino
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A.3.2 Scheepseigenaar
Naam:								Rubio Holdings Limited
Gevestigd in:						Dubai
IMO-nummer:						5460694
Eigenaar sinds:					09-04-2012
A.3.3 Scheepsbeheerder
Naam:								SCF Management Services Dubai
Gevestigd in:						Dubai
IMO-nummer:						5897756
Scheepsbeheerder sinds:		 26-03-2016
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BIJLAGE B

REACTIES OP CONCEPTRAPPORT
Een conceptversie van dit rapport is, zoals bepaald in de Rijkswet Onderzoeksraad voor
veiligheid, voorgelegd aan de betrokken partijen. De volgende partijen is gevraagd het
rapport te controleren op feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden:
•
•
•

Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (CNB-NZKG);
SCF Management Services Dubai;
Het Loodswezen

De Cypriotische zusterorganisatie Marine Accident and Incident Investigation Committee
(MAIC) heeft tevens de gelegenheid gehad commentaar te leveren op een deel van de
rapportage.
De binnengekomen reacties zijn op de volgende manier verwerkt:
•

•

Correcties van feitelijke onjuistheden, aanvullingen op detailniveau en redactioneel
commentaar heeft de Raad (voor zover relevant) overgenomen. De betreffende
tekstdelen zijn in het eindrapport aangepast;
Als de Onderzoeksraad reacties niet heeft overgenomen, wordt toegelicht waarom
de Raad daartoe heeft besloten.

Alle reacties en de toelichtingen daarop zijn opgenomen in een tabel die is te vinden op
de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (www.onderzoeksraad.nl).
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Bezoekadres
Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag
T 070 333 70 00
F 070 333 70 77

Postadres
Postbus 95404
2509 CK Den Haag
www.onderzoeksraad.nl

