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Onderzoeken
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft binnen de sector
scheepvaart de wettelijke plicht
tot het onderzoeken van ernstige
en zeer ernstige voorvallen met
betrokkenheid van Nederlandse
zeeschepen. Daarnaast geldt de
verplichting tot het onderzoeken
van ernstige en zeer ernstige
voorvallen met of aan boord van
zeeschepen in de Nederlandse
territoriale wateren. De Onderzoeksraad 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, volstaat een
beschrijving van het voorval. Het
voornaamste doel van de Onderzoeksraad is het voorkomen van
ongevallen of de gevolgen daarvan te beperken door lessen te
trekken en aanbevelingen te
formuleren.
Onderzoek
naar
schuld of aansprakelijkheid maakt
nadrukkelijk geen onderdeel uit
van het onderzoek door de
Onderzoeksraad.

mei 2019 - mei 2020
De COVID-19 uitbraak heeft zonder twijfel veel impact op uw dagelijkse
leven. Het virus raakt iedereen, wereldwijd en heeft grote economische
implicaties. Ook de scheepvaartsector heeft hieronder te lijden, niet alleen
in economische zin. Denk bijvoorbeeld aan scheepsbemanningen die niet
konden worden afgelost omdat het vliegverkeer beperkt was en grenzen
afgesloten. Zodoende moesten zeelieden die al maanden van huis waren
nog langer aan boord blijven. Het zijn omstandigheden die veel vergen
van lichaam en geest. In deze crisis is eens te meer duidelijk geworden
dat de bevoorrading van levensbehoeften van groot belang is om onze
samenleving draaiende te houden en daarin levert de scheepvaart een
vitale bijdrage.
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Ook in deze toestand mag de veiligheid aan boord van de schepen niet uit
het oog worden verloren. Het werk aan boord van een schip is altijd al zwaar
werk, ook zonder de coronacrisis, en gevaren zoals vermoeidheid (fatigue)
en afleiding liggen altijd op de loer. In deze 10e editie van de Rapportage
Ongevallen Scheepvaart (ROS) wordt het thema “Veilig wachtlopen” nader
toegelicht.
Na tien edities zijn we ook benieuwd naar uw mening over de Rapportages
Ongevallen Scheepvaart van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Meer
informatie hierover op de laatste pagina.
Jeroen Dijsselbloem, Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid
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Veilig wachtlopen

Engelse MAIB2 is uitgevoerd concludeerde dat op zowel
de chemicaliëntanker als het vissersschip geen goede
wacht werd gelopen. Op de tanker was een onervaren
matroos door de officier van de wacht alleen gelaten op
de brug. Op het vissersschip had de wachtsman de tanker
niet waargenomen toen hij de koers richting dat schip
veranderde, terwijl de afstand slechts één mijl was. Visueel
en op de radar was de chemicaliëntanker waarneembaar.

De brug van een schip.

Ongevallen gerelateerd aan wachtlopen
Deze tiende editie van de Rapportage Ongevallen
Scheepvaart is een uitstekende gelegenheid om
voorvallen van de afgelopen jaren die te maken hadden
met wachtlopen naar voren te halen. Zo’n doorkijk over de
afgelopen 5 jaar onderstreept hoe belangrijk wachtlopen
is voor de veiligheid in de scheepvaart.

Wachtlopen op een schip is intensief werk waarbij
geschiktheid, bekwaamheid, alertheid en situationeel
bewustzijn van groot belang zijn. Als die factoren
afnemen, kan de veiligheid in gevaar komen. Om die
reden zijn er op dit gebied internationale eisen opgesteld.
In de International Convention on Standards for Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers (STWC) is
vastgelegd waar aan moet worden voldaan op het gebied
van wachtlopen. De STCW code bestaat uit een verplicht
deel (Sectie A) en een aanbevolen deel (Sectie B).
In de afgelopen edities van de Rapportage Ongevallen
Scheepvaart zijn met regelmaat voorvallen de revue
gepasseerd waarbij door een onjuiste manier van
wachtlopen de veiligheid in het geding kwam. Of het nu lag
aan de geschiktheid voor dienst, afleiding tijdens de wacht
of een gebrek aan situationeel bewustzijn; wachtlopen blijft
mensenwerk. Door de STCW code op te volgen kunnen
risico’s worden verkleind en de veiligheid vergroot.
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Op 18 maart 2015 publiceerde de Onderzoeksraad voor
Veiligheid het rapport naar de aanvaring tussen een
vissersschip en een bewakingsschip.1 Het bewakingsschip
zonk, waardoor drie bemanningsleden omkwamen.
Factoren die bij dit voorval een rol speelden waren
onderbezetting op de brug, een niet of slecht werkend
brugwachtalarmsysteem, slechte wachtoverdracht en een
onvolledig beeld van de omringende scheepvaart. De
conclusie was dat goed uitkijk houden, goed situationeel
bewustzijn en een goede wachtoverdracht kunnen
bijdragen aan het voorkomen van soortgelijke ongevallen.
Op 21 december 2014 vond er op de Noordzee, 45
nautische mijl westelijk van IJmuiden, een aanvaring plaats
tussen een chemicaliëntanker en een vissersschip. Het
vissersschip raakte zwaar beschadigd en lekte ruim acht
ton dieselolie. De licht beschadigde tanker kon zelfstandig
naar de volgende haven varen. Het onderzoek dat door de
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https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/3123/aanvaring-bewakingsschipen-vissersschip-noordzee-7-oktober-2013

Een ander onderzoek naar een Nederlands schip3 was de
gronding van een schip op Pentland Skerries in de Pentland
Firth, Schotland. De gronding gebeurde in de vroege
ochtend van 18 juli 2018. De oorzaak van de gronding
was dat het schip gedurende twee uur van de geplande
route was afgeweken zonder dat de officier van de wacht
dit onderkende. De veiligheidslessen die uit dit onderzoek
zijn getrokken luiden dat de geplande route moet worden
aangehouden en bewaakt, zonder dat de officier van de
wacht wordt afgeleid van deze verantwoordelijkheid.
Een bezetting van slechts één persoon op de brug moet
goed worden afgewogen. Bij het naderen van risicovolle
gebieden zoals de nauwe Pentland Firth en het nachtelijk
uur is een eenmansbezetting onvoldoende. Ook stelt het
rapport dat een brugwachtalarmsysteem op zee moet zijn
ingeschakeld en dat elektronische navigatiehulpmiddelen
zodanig moeten zijn ingesteld dat het de officier van de
wacht tijdig alarmeert bij naderend gevaar.
Op 10 oktober 2017 liep een Nederlands vrachtschip
aan de grond op de Noord-Ierse kust.4 Het bleek dat
de kapitein die de wacht had in kennelijke staat van
dronkenschap was en niet in staat was een schip veilig
te navigeren. Het zwaar beschadigde vrachtschip kon op
eigen kracht loskomen en haar weg vervolgen. Alcohol
en werken aan boord is een onacceptabele combinatie,
maar ook fatigue (vermoeidheid) kan er voor zorgen dat
mensen niet meer alert zijn en niet goed functioneren. Het
is van belang om tijdig voldoende rust te nemen (en te
krijgen). Fatigue is niet alleen in de scheepvaart een issue,
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https://www.gov.uk /maib-repor ts/collision-between-chemical-tankerorakai-and-beam-trawler-margriet
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https://www.gov.uk /maib-repor ts/grounding-of-general-cargo-vesselpriscilla
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https://www.gov.uk /maib-repor ts/grounding-of-general-cargo-vesselruyter

maar komt in meerdere vervoerssectoren voor, zoals de
Onderzoeksraad in 2005 al concludeerde 5.
Er is geen algemeen aanvaarde definitie van fatigue. In de
List of Human Element Common Terms 6 van de IMO staat
het als volgt omschreven:

A reduction in physical and/or mental capability
as the result of physical, mental or emotional
exertion which may impair nearly all physical
abilities including: strength; speed; reaction time;
coordination; decision making; or balance.

De STCW code als handvat
Veilig wachtlopen is cruciaal om aanvaringen en
grondingen en de risico’s daarvan voor mens en milieu te
voorkomen. De STCW code biedt daartoe handvaten voor
zeevarenden. Hieronder worden een aantal punten uit de
code besproken.
“Fitness for duty”
Sectie A-VIII/1 van de code stelt een aantal eisen aan
zeevarenden die de wacht lopen met betrekking tot
rust en fitheid. Fatigue ligt altijd op de loer, vooral voor
personen betrokken bij het veilig opereren van het schip;
werk dat 24 uur per dag door gaat. Wat betreft rust is in de
code het volgende vastgelegd:

“All persons who are assigned duty as officer in
charge or as a rating forming part of a watch and
those whose duties involve designated safety,
prevention of pollution and security duties shall
be provided with a rest period of not less than: a
minimum of 10 hours of rest in any 24-hour period,
and 77 hours in any 7-day period”.
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https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2018/7/10/2005002_
ontsporing_goederentrein_apeldoorn.pdf

6

IMO, MSC/Circ.813/MEPC/Circ.330, List of Human Element Common Terms.

Hoewel de periode van verplichte rust mag worden
opgedeeld in meerdere stukken, moet één rustperiode
minimaal zes uur omvatten. Ook mag er niet meer dan
14 uur tussen twee rustperiodes zitten. Alleen bij een
noodgeval of andere zwaarwegende operationele
activiteiten mogen deze rusteisen worden opgerekt.
Oefeningen moeten zo gepland worden dat de rust zo min
mogelijk wordt verstoord of tot vermoeidheid leidt. De
rusttijden moeten worden bijgehouden in een gedegen
administratie.
In de Maritime Labour Convention (MLC) zijn deze
minimale eisen aan rusttijden ook vastgelegd. In de
MLC wordt al het werk ten behoeve van het schip onder
arbeidstijd geschaard waardoor werk buiten de wachten
om ook mee gerekend moet worden, zoals wanneer een
schip in een haven aan het laden of lossen is. Ook in het
Arbeidstijdenbesluit Vervoer, waar Nederlandse schepen
zich aan moeten houden, zijn de minimale rusttijden
bepaald. Door de minimale eisen van rusttijden te
hanteren kan het risico op fatigue worden verminderd. Het
kan echter nooit uitgesloten worden. Ook het regelmatig
verlenen van verlof, de lengte van het verlof en een
evenwichtige verdeling van het werk spelen een rol.

Het aanhouden van de eerder genoemde regels
verkleint de kans dat fatigue tijdens wachtlopen
een gevaar vormt. Toch is het geen garantie
dat bemanningsleden niet vermoeid raken. Ook
als de minimale regels worden aangehouden
blijft het intensief werk. Een schip is immers een
24-uurs bedrijf. Bovendien zijn er andere factoren
die vermoeidheid kunnen veroorzaken, zoals
slechte weersomstandigheden, slaapproblemen
en problemen in de privésfeer. Ook met deze
elementen zou rekening gehouden moeten worden
bij het inzetten van personeel voor wachtlopen.

Het houden van goede uitkijk
De STCW code benadrukt dat te allen tijde een goede
uitkijk moet worden gehouden, overeenkomstig de
internationale bepaling ter voorkoming van aanvaring
op zee (BVA). Hierbij moeten alle beschikbare middelen
worden gebruikt. Ook is in de STCW code bepaald dat de
uitkijk de enige taak moet zijn en geen andere taken de
uitkijk mogen afleiden.

Als het daglicht is, mag de taak van uitkijk worden
uitgevoerd door de officier van de wacht, zodat een
eenmansbezetting op de brug mogelijk is. Ook bij daglicht
kunnen er echter situaties zijn waarin eenmansbezetting
van de brug onvoldoende is en de combinatie van uitkijk
en de navigatietaak niet veilig is. Factoren waar rekening
mee gehouden dienen te worden zijn onder andere het
weer, het zicht, de drukte van het scheepvaartverkeer, de
complexiteit van het vaargebied, de nabijheid van gevaren
voor de navigatie en de aandacht die benodigd is voor het
varen in of nabij een verkeersscheidingsstelsel. Bovendien
moet assistentie beschikbaar zijn om direct naar de brug
te komen indien de situatie daarom vraagt.

Goede uitkijk is cruciaal en onmisbaar om veilig te
navigeren. Een brug bemand door één persoon,
waarbij de officier van de wacht de taak van uitkijk
combineert met de navigatietaak, is toegestaan
mits de situatie voldoende is afgewogen. Indien
de omstandigheden wijzigen en het combineren
van de taken niet meer verantwoord is, moet een
uitkijk worden ingezet om de officier van de wacht
te assisteren.

Reisvoorbereiding
Om goed de wacht te kunnen lopen, moet de reis goed
zijn voorbereid, zodat het wachtpersoneel alle tijdens de
wacht benodigde informatie voorhanden heeft. Slechte
voorbereiding kan de wacht onnodig gecompliceerd
maken. Volgens STCW code Sectie A-VIII/2 Part 2 Voyage
Planning moet de reis vooraf worden gepland op basis
van alle benodigde informatie. De geplande route moet
voordat de reis aanvangt worden gecontroleerd. Het is
aan de kapitein om ervoor te zorgen dat de route gepland
wordt met bijgewerkte en juiste zeekaarten en andere
nautische publicaties. Het is aan de scheepsbeheerder
om het schip in de behoefte van juiste en bijgewerkte
informatie te voorzien.

Rapportage Ongevallen Scheepvaart - 3

Veilig wachtlopen

Veel schepen zijn tegenwoordig uitgerust met
een digitale zeekaart (ECDIS). Het gebruik van
ECDIS kan de reisvoorbereiding en het navigeren
vergemakkelijken. Hierbij moet men zich wel
bewust zijn van de risico’s. Eerder concludeerde de
Onderzoeksraad7 dat de informatie die de ECDIS
geeft niet moet worden overschat en dat er meer
informatie geboden wordt dan de gebruiker kan
verwerken. Naast ECDIS moeten alle mogelijke
middelen worden gebruikt voor de navigatie.
Oude technieken worden niet benut en dreigen te
verwateren bij het gebruik van ECDIS.

Eenmaal gepland, moet de route duidelijk zijn
weergegeven op de kaarten en moet de reisvoorbereiding
continu beschikbaar zijn voor degene die de wacht loopt.
Voor elke koerswijziging moet de officier van de wacht
het volgende deel van de route controleren alvorens
deze te varen. Als de bestemming wijzigt of als er om
andere redenen van de geplande route afgeweken moet
worden, dan dient er eerst een nieuwe route gepland en
gecontroleerd te worden voordat de oude route wordt
verlaten.

Het continu actueel houden en controleren van
geplande routes kan verrassingen onderweg
voorkomen. Zelfs als een bekende route wordt
gevaren kunnen er zaken veranderd zijn,
bijvoorbeeld op basis van NAVTEX-berichten of
Notices to Mariners (Berichten aan Zeevarenden).

Watchkeeping principles
De STCW code bepaalt dat de wacht wordt gevoerd
volgens de Bridge Resource Management (BRM) principes.
BRM is gebaseerd op het Cockpit Resource Management
in de luchtvaart, en is begin jaren ‘90 ontwikkeld in
een samenwerking tussen reders, redersverenigingen,
maritieme autoriteiten en verzekeraars. Het primaire
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https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4871/digitaal-navigeren-oudevaardigheden-in-nieuwe-techniek-20-april-2016

doel van BRM is het voorkomen van ongevallen door
bemanningsleden te trainen in het signaleren van zowel
latent aanwezige systeemrisico’s als operationele gevaren
en onregelmatigheden. BRM helpt in het effectieve beheer
en gebruik van alle mankracht en technische middelen die
het team op de brug van een schip ter beschikking staan
en die kunnen worden ingezet ten behoeve van een veilige
reis. BRM-training is internationaal verplicht gesteld voor
officieren die deel kunnen uitmaken van een brugteam.
De STCW code haalt aan dat elke mogelijke beperking
in bekwaamheid of geschiktheid van individuen moet
worden meegewogen in de inzet van wachtpersoneel, dat
de bemanning op de hoogte moet zijn van ieders taken en
verantwoordelijkheden, dat iedereen op de hoogte is van
de werking en het gebruik van de apparatuur en uitrusting
die hij nodig heeft en dat informatie die binnenkomt op
de apparatuur gedeeld wordt met al het wachtpersoneel.
Een onervaren matroos zelfstandig de wacht laten lopen
op de brug is bijvoorbeeld geen verstandige inzet van
wachtpersoneel. Tevens moet al het wachtpersoneel in het
belang van de veiligheid zonder aarzelen de kapitein, de
hoofdwerktuigkundige of de officier van de wacht kunnen
aanspreken bij twijfel over de te nemen acties.

De bemanning moet op de hoogte zijn van ieders
taken en verantwoordelijkheden en er moet
rekening worden gehouden met de bekwaamheid
en geschiktheid van individuen bij verdeling van het
werk. BRM helpt bij het voorkomen van ongevallen,
doordat bemanningsleden getraind worden om
latent aanwezige risico’s en afwijkingen tijdig te
signaleren en hierop te handelen.

Overdracht van de wacht
Met het overdragen van de wacht wordt de kennis die de
officier van de wacht heeft opgedaan de uren daarvoor en
omstandigheden waarin het schip verkeert overgedragen
aan de volgende wacht, zodat de aflossing meteen een
goed beeld heeft van de situatie wanneer de wacht
aanvangt. De STCW code beschrijft dat de wacht niet
overgegeven mag worden als het vermoeden bestaat dat
degene die de wacht overneemt niet geschikt voor dienst
is. In dat geval moet de kapitein gewaarschuwd worden.

Ook moet de opkomende officier van de wacht volledig
aan het nachtzicht gewend zijn voordat hij de wacht
overneemt. Door de status van het schip en waar het
zich bevindt goed door te spreken, kan de opkomende
wacht goed voorbereid en met voldoende situationeel
bewustzijn starten.

Goede overdracht van de wacht zorgt ervoor dat
de aflossing goed op de hoogte is van de status
van het schip, de situatie waarin het schip verkeert
en wat er de komende periode te verwachten valt.
Het is voor veilig wachtlopen noodzakelijk dat de
aflossing zich goed voelt, capabel is en de situatie
overziet voordat zijn voorganger de brug verlaat.

Wachtlopen is mensenwerk
De eerder genoemde voorvallen zijn voorbeelden van
situaties waarbij geen sprake was van een goede en
veilige wachtroutine. Vermoeidheid, onderbemanning van
de brug of slechte reisvoorbereiding zijn vaak factoren die
bijdragen aan een incident. Het opvolgen van de STCW
code draagt bij aan veilig wachtlopen.
Wachtlopen blijft mensenwerk waar de volle aandacht bij
moet worden gehouden. Alle technische hulpmiddelen
die vandaag de dag beschikbaar zijn, kunnen de mens
niet vervangen en kunnen de aandacht ook afleiden.
Bemanningsleden moeten elkaar goed in de gaten
houden en elkaar aanspreken wanneer de aandacht
verzwakt. Scheepsbeheerders zullen ervoor moeten
zorgen dat bemanningsleden een gezond werkschema
kunnen aanhouden met een goede balans tussen focus en
ontspanning. Het gaat tenslotte niet alleen om de eigen
veiligheid, maar om de veiligheid in de scheepvaart.

Het opvolgen van de STCW code draagt bij aan veilig wachtlopen.
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Ongevalsclassificatie

In deze Rapportage Ongevallen Scheepvaart presenteert
de Onderzoeksraad voor Veiligheid de beschrijving van
gemelde voorvallen aan boord van onder Nederlandse
vlag varende schepen, voorvallen die plaats hebben
gevonden binnen de Nederlandse territoriale wateren en
gepubliceerde rapporten in de periode tussen 1 mei 2019
en 1 mei 2020.
Elk ongeval is geclassificeerd naar ernst. De categorieën
stemmen overeen met EU verordening 2009/EC/18:
Very serious: ongeval met total loss van een schip,
dodelijke slachtoffers, of ernstige milieuschade.
Serious: ongeval met een schip dat niet als very serious
geclassificeerd kan worden en waarbij bijvoorbeeld brand,
een aanvaring, gronding, enz. voorgekomen is, waardoor
het schip niet verder kan varen of milieuschade veroorzaakt.
Het na een technische storing onmanoeuvreerbaar raken
valt ook onder deze categorie, als het schip vervolgens
met assistentie naar een haven gebracht moet worden.

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.
Behalve de gegevens over de rapportageperiode is ook
een meerjarig overzicht opgenomen. Daarmee ontstaat
meer inzicht in trends.

Less serious: ongeval dat niet als very serious of serious
gekwalificeerd kan worden.
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Figuur 1: Ernstige en zeer ernstige ongevallen, zeevaart, periode mei 2019 tot mei 2020.
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Figuur 3: Arbeidsongevallen gekoppeld aan oorzaak van letsel, zeevaart, periode 2016 tot mei 2020.

Arbeidsongevallen nemen in bovenstaande figuren
een prominente plaats in. Het voorkomen van
arbeidsongevallen is in de (internationale) regels eveneens
een prominente plaats toebedeeld. Het Internationale
Maritieme Arbeidsverdrag (MLC 2006), waarin dit is
opgenomen, wordt naast het SOLAS-verdrag, het Marpolverdrag en het STCW-verdrag beschouwd als de vierde

pijler van de maritieme regelgeving van toepassing aan
boord van zeeschepen. MLC 2006 is opgesteld onder de
vlag van de International Labour Organisation (ILO).

Daarom worden de arbeidsongevallen in deze rapportage
(Figuur 3) weergegeven op basis van de oorzaken van
letsel.

Meer inzicht in de aard van deze ongevallen kan helpen bij
het versterken van het veiligheidsbesef onder werkgevers,
werknemers en andere partijen in de maritieme sector.
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Gepubliceerde
rapporten

Aan de aanvaring van de Bow Jubail ging een onjuist
gegeven roercommando vooraf. Voor dit soort situaties
is in de jaren negentig Bridge Resource Management
(BRM) ontwikkeld. Het doel van BRM is het voorkomen
van ongevallen door bemanningsleden te trainen in het
signaleren van zowel latent aanwezige systeemrisico’s
als operationele gevaren en onregelmatigheden (zoals
onjuist gegeven commando’s). Bij dit voorval heeft BRM
echter niet als veiligheidsbarrière kunnen functioneren.
Een combinatie van vier factoren zorgde ervoor dat de
Bow Jubail bij de aanvaring precies op de plek van de
enkelwandige brandstoftank werd geraakt: de belading,
de waterstand, de hoek van aanvaring en de scheepsvorm.
Omdat de scheepshuid tevens de buitenwand van de
brandstoftank vormde, raakte de brandstoftank bij de
aanvaring lek.

Olielekkage haven Rotterdam, 23 juni 2018
Op zaterdag 23 juni 2018 kwam de chemicaliën- en
olietanker Bow Jubail in de Rotterdamse haven in aanvaring
met een steiger van het bedrijf LBC Tank Terminals. Door
deze aanvaring ontstond een gat in de scheepshuid ter
hoogte van de enkelwandige brandstoftank, waardoor
217,4 ton zware stookolie in het water belandde.
Na de aanvaring bleef een deel van de uitgestroomde olie
in de 3e Petroleumhaven, terwijl een ander deel onder
invloed van het getij over de rivier richting zee getrokken
werd. Als gevolg van de lekkage raakten met name de
3e Petroleumhaven en de Geulhaven zwaar vervuild. Dit
had ook gevolgen voor de flora en fauna in de haven,
waarvan honderden besmeurde vogels een zichtbaar
bewijs vormden. Een shutdown van de bedrijven in de
haven werd voorbereid. Dit zou aanzienlijke economische
en milieutechnische gevolgen hebben gehad, maar kon
uiteindelijk worden voorkomen.
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Bow Jubail. (Bron: Odfjell Ship Management)

Direct na de melding van de aanvaring kwam de
oliebestrijdingsoperatie op gang. Oliebestrijding kent
twee fases: het tegenhouden (indammen) van de olie,
gevolgd door het opruimen. Voor het indammen van olie
worden in de Rotterdamse haven oliekerende schermen
gebruikt, die slechts een deel van de olie hebben tegen
gehouden.
Ook de crisisbeheersing kwam op gang. Een kwartier
na de aanvaring werd opgeschaald naar GRIP-1 en drie
kwartier later naar GRIP-2, toen duidelijk werd dat de
gelekte olie zich over de rivier zou gaan verspreiden. In
de eerste fase van de crisisbeheersing ontbrak essentiële
informatie. Er was geen rechtstreeks contact met het schip

en het duurde een uur en drie kwartier voordat er een
eenduidig beeld was van de omvang van de lekkage. Ook
was er geen zicht op de gesteldheid van de personen aan
boord van de Bow Jubail. Verder ontbraken luchtbeelden
en accurate verspreidingsberekeningen, waardoor de
betrokken partijen niet wisten met welk tempo de olie
zich verspreidde. Toen eenmaal duidelijk werd dat de
olie zich tot ver op de rivier had verspreid, werd de focus
van de oliebestrijding verlegd naar olieruiming. Hoewel
deze operatie snel op gang kwam, bleek het daarvoor
gecontracteerde materiaal onvoldoende voor een
olielekkage van deze omvang. Het beschikbaar krijgen van
extra opruimcapaciteit kostte veel tijd.
De
Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond,
het
Havenbedrijf en Rijkswaterstaat hebben een wettelijke
taak bij een olieverontreiniging op het water:
Rijkswaterstaat als beheerder van de waterkwaliteit,
het Havenbedrijf Rotterdam als nautisch beheerder van
de haven en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
als verantwoordelijke voor ramp- en crisisbeheersing.
Het grootste deel van de uitvoerende taken voor de
oliebestrijding is belegd bij het Havenbedrijf. Het incident
laat zien dat het Havenbedrijf niet over de middelen en
kennis beschikt om een olielekkage van deze omvang
effectief te bestrijden. Dat maakt samenwerking met
de andere partijen noodzakelijk. Deze noodzaak tot
samenwerking geldt ook voor de Veiligheidsregio
Rotterdam Rijnmond en Rijkswaterstaat, omdat ook zij
niet beschikken over de middelen (bijvoorbeeld schepen)
om zelfstandig een grote bestrijdingsoperatie van olie of
andere vervuiling in de haven en het gebied daaromheen
uit te voeren. Tijdens het incident wisten medewerkers
van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het
Havenbedrijf elkaar goed te vinden. Dit was veel minder
het geval tussen deze twee organisaties en Rijkswaterstaat.
Door gezamenlijk calamiteitenplannen op te stellen en
hiermee te oefenen, kan de samenwerking tussen de drie
organisaties worden versterkt.

Classificatie: Very Serious

De Onderzoeksraad heeft dit rapport op 12 maart 2020
gepubliceerd op de website.

Matroos vermist na val overboord,
Liepaja, Letland, 1 februari 2019
Op 1 februari 2019 viel een matroos van het Nederlandse
vrachtschip Lady Ami onder onbekende omstandigheden
overboord. Het schip was vlak daarvoor vertrokken uit de
haven van Liepaja, Letland en was op weg naar Klaipeda,
Litouwen.
Direct na het ontdekken van de man overboord werd
er een reddingsactie op touw gezet, waarbij de Lady
Ami werd geassisteerd door een loodsboot en enkele
werkschepen die in de buurt lagen. Het slachtoffer kon
echter niet terug worden gevonden en met het invallen
van het duister werd de reddingsactie gestaakt. Het
slachtoffer is sindsdien vermist. Vanwege het koude
zeewater kan worden aangenomen dat de matroos is
verdronken.
De Onderzoeksraad heeft op basis van dit onderzoek
enkele leerpunten geformuleerd. Zeevarenden moeten
te allen tijde beducht zijn op het risico van een man
overboord. Ook onder goede weersomstandigheden
is een plotselinge val overboord niet uitgesloten. Indien
een val overboord toch onverhoopt plaatsvindt, moet
de bemanning onder hoge stress kunnen terugvallen op
routine. Deze wordt opgebouwd door de procedures in
de praktijk te oefenen. Hiermee wordt mogelijk het succes
van een reddingsoperatie vergroot. Het is tevens van
groot belang dat bemanningsleden elkaar laten weten wat
ze gaan doen en waar aan boord ze zich begeven, vooral
als dat plaatsen zijn waar valrisico bestaat. Zo zijn andere
bemanningsleden op de hoogte van een mogelijk risico.
Het dragen van een reddingsvest kan ervoor zorgen dat
een slachtoffer na een val overboord sneller kan worden
teruggevonden en kan een verdrinkingsdood mogelijk
voorkomen.

De Lady Ami. (Bron: Wijnne Barends)

Classificatie: Very Serious

De Onderzoeksraad heeft dit rapport op 14 november
2019 gepubliceerd op de website.
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Dodelijke beknelling aan boord, Delfzijl,
9 mei 2019
Tijdens een laadoperatie in een verdiepingsgebied op de
Noordzee op 9 mei 2019, liep het Deense werkschip Karin
Høj schade op aan de hydraulische slangen van de achterste
bakboordschroef. Het schip had daardoor maar één werkende
schroef over. Nadat het schip uit het verdiepingsgebied naar
de Eemshaven was gesleept, probeerde het op eigen kracht
naar de kade te komen. Bij deze poging raakte het schip de
kade met het achterschip, waarbij ditmaal de hydraulische
slangen van de stuurboordschroef werden beschadigd. De
bemanning verloor daarmee de controle over het schip.
Terwijl de eerste stuurman bezig was het hydraulische
systeem te repareren haalde hij een verkeerde hydraulische
slang los. Door het wegvallen van de druk kwam het
hydraulisch verstelbare cardanas onverwacht naar beneden.
De eerste stuurman kwam vervolgens klem te zitten onder
de cardanas, met dodelijk verwondingen tot gevolg.
Het ongeval is onderzocht door de Danish Maritime
Accident Investigation Board (DMAIB).

Classificatie: Very Serious

Het Engelstalige onderzoeksrapport is beschikbaar op de
website van de DMAIB

10 - Onderzoeksraad voor Veiligheid

Gronding op een ondiepte, Westerschelde,
20 juni 2019
Op 20 juni 2019 voer het onder Belgische vlag varende
zeeschip Fast Sam op de Westerschelde, richting
Noordzee. Het schip had een loods aan boord. De reis
over de Westerschelde was gepland door de noordelijke
vaarwegen Middelgat en Everingen. Ondanks het lage tij
stond er in de vaarwegen voldoende water voor de Fast
Sam.
Tijdens de reis zou de Fast Sam de boeien E14, E12A en
E12 passeren. Deze markeerden een ondiepte aan de
noordzijde van de vaarweg. De Fast Sam liep ter hoogte
van de vaste positie van de E12A boei aan de grond.
Ongeveer 20 minuten voor de gronding was boei E12A
aangevaren door een binnenvaartschip, waardoor de
boei op drift was geraakt. Dat werd ongeveer 5 minuten
later door een ander binnenvaartschip gezien en via de
marifoon gemeld aan de Vessel Traffic Service (VTS) sector
Terneuzen. Dit marifoonverkeer werd aan boord van de
Fast Sam niet gehoord, omdat het schip op dat moment
nog in een andere VTS-sector voer en daarom op een
ander marifoonkanaal uitluisterde. Het schip werd niet
gewaarschuwd voor het niet in positie liggen van de boei
E12A op het moment dat het de VTS-sector Terneuzen
binnen voer. Aan boord van het schip werd het niet op zijn
plaats liggen van de boei niet opgemerkt. Het schip liep
geen schade op.
Een ongeval is onderzocht door de Federale instantie voor
Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO) in België.

Classificatie: Less Serious

Het rapport is beschikbaar op de website van de Belgische
FOD Mobiliteit & Vervoer.

Bemanningslid raakt zwaar gewond aan
hand tijdens aanmeren, Antwerpen,
België, 27 oktober 2019
In de Boudewijnsluis in Antwerpen raakte op 27 oktober
2019 de Indonesische bootsman van de Nederlandse
chemicaliëntanker Coastalwater zwaar gewond aan zijn
hand tijdens het aanmeren.
Uit het onderzoek blijkt dat het ongeval heeft kunnen
gebeuren doordat de bootsman zelfstandig op het
achterdek werkte, waardoor zijn omgevingsbewustzijn
beperkt was. Hij stond met zijn rug naar de tros terwijl hij
de winch bediende en tegelijkertijd de overtollige tros met
zijn hand op de storage drum begeleidde. Het slachtoffer
zag niet dat het schip van de kade af bewoog waardoor
er spanning kwam te staan op de tros. Zijn hand raakte
hierdoor bekneld.
Bijdragende factor bij het ongeval was dat er werd volstaan
met alleen de bootsman op de achterste aanmeerpositie,
in plaats van de aan boord voorgeschreven twee
personen. Het slachtoffer moest zowel de tros in de gaten
houden, de winch bedienen en de overtollige tros op de
storage drum begeleiden. Een tweede factor die bijdroeg
aan dit ongeval was dat de winch niet was uitgerust met
een veerbelaste schakelaar, waardoor het mogelijk was
dat de winch bleef indraaien zonder de schakelaar te
bedienen. Bij een beknelling was onmiddellijk stoppen
van het indraaien niet mogelijk.
Het ongeval is onderzocht door de Federale instantie voor
Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO) in België.

Classificatie: Serious

Het rapport is beschikbaar op de website van de Belgische
FOD Mobiliteit & Vervoer.

Gestarte
onderzoeken

Dodelijk ongeval in scheepsruim,
Georgetown, Guyana, 2 september 2019

Dodelijk ongeval, Ipswich, Verenigd
Koninkrijk, 2 oktober 2019

Aan boord van een Nederlands vrachtschip is in de haven
van Georgetown, Guyana, op 2 september 2019 een
bemanningslid dodelijk verongelukt en een ander bemanningslid gewond geraakt toen het tussendek waarop zij
stonden in het ruim viel. De twee slachtoffers stonden
op het tussendek terwijl dit werd verplaatst door de
luikenwagen.

In de haven van Ipswich (VK) vond op 2 oktober 2019 op
een Nederlandse vrachtschip een dodelijk ongeval plaats.
Het schip moest in de haven over een afstand van ongeveer
100 meter achteruit verhaald worden om ruimte te maken
voor een ander schip. Bij deze manoeuvre waren er drie
bemanningsleden op het achterdek aanwezig, waarvan
één stagiair. Nadat het schip op de nieuwe positie leek
te liggen, werd de achterspring vast gezet en werden er
twee achtertrossen uitgebracht. Kort hierop brak één van
de achtertrossen. De impact van deze tros veroorzaakte
zwaar letsel aan het linkerbeen van een bemanningslid.
Het slachtoffer is naar een ziekhuis gebracht en is daar aan
zijn verwondingen overleden. De Onderzoeksraad voor
Veiligheid is een onderzoek gestart naar dit ongeval.

Eén van de kabels van de luikenwagen waar het
tussendek aan hing, brak waarna het geheel, inclusief de
bemanningsleden die erop stonden, ongeveer 5 meter
naar beneden viel en op de bodem van het ruim terecht
kwam. Tijdens de val brak ook de andere kabel waaraan
het dek hing. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een
onderzoek gestart naar dit ongeval.

Classificatie: Very Serious

Classificatie: Very Serious

Het betrokken schip.

Rapportage Ongevallen Scheepvaart - 11

Gestarte
onderzoeken

Fatale val van platform, Mumbai, India,
23 november 2019
Op 23 november 2019 viel een matroos van een verhoogd
platform aan boord van een Nederlandse bulkcarrier en is
daarbij dodelijk verongelukt. Het schip lag op dat moment
voor anker op de rede van Mumbai, India. Op het moment
van het ongeval was de matroos bezig om de sjorringen
van een grote grijper los te halen. Deze zou voor het lossen
van de lading aan een scheepskraan gemonteerd worden.
Tijdens de werkzaamheden viel de matroos en kwam
daarbij op een lager gelegen dek terecht. Hij liep daarbij
zwaar hoofdletsel op en is met een bootje afgevoerd
naar de wal en vervolgens naar een ziekenhuis vervoerd.
Onderweg is hij aan zijn verwondingen overleden. De
Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart.

Classificatie: Very Serious
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Visserschip vergaat met de bemanning,
Noordzee nabij Texel, 28 november 2019

Dodelijk ongeval, Abu Dhabi, Verenigde
Arabische Emiraten, 3 maart 2020

Vroeg in de ochtend van 28 november 2019 zonk een
Nederlandse garnalenkotter op ongeveer 4 NM west
van Texel. Daarbij kwamen beide opvarenden om het
leven. De autoriteiten werden gealarmeerd door het
automatische geactiveerde noodbaken (EPIRB) waarna
onmiddellijk een search and rescue (SAR) operatie in gang
werd gezet. In de loop van de ochtend werd de kotter op
de zeebodem aangetroffen, ongeveer 600 meter van de
plek waar de kotter voor het laatst was waargenomen. De
Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart.

Aan boord van een Nederlands werkschip vond op dinsdag
3 maart 2020 een dodelijk ongeval plaats in de haven
van Abu Dhabi. Het schip was samen met een tweetal
andere schepen bezig om een gezonken persleiding op
te hijsen. Zodra de hijs werd gestart, kwam een ponton
los van de leiding en werd naar boven gelanceerd. Het
ponton raakte de hoofdwerktuigkundige, die kort daarna
aan zijn verwondingen overleed. De Onderzoeksraad voor
Veiligheid is een onderzoek gestart.

Classificatie: Very Serious

Classificatie: Very Serious

Onderzoek gestart
door buitenlandse
autoriteit met
Nederland als staat
met een aanmerkelijk
belang
Kranen te water, Rostock, Duitsland,
31 januari 2020
Op 31 januari 2020 raakten in de haven van Rostock
twee grote mobiele kranen te water tijdens het beladen
van een Nederlands zware lading schip. Nadat de eerste
van de twee kranen aan boord was gebracht, maakte het
schip bij het aan boord zetten van de tweede kraan licht
slagzij. Dit had tot gevolg dat de tweede kraan te water
ging. Vervolgens is door de slagzij ook de reeds aan boord
geladen kraan overboord geslagen. Twee walmedewerkers
raakten licht gewond (gebroken enkel en shock).

Havenautoriteiten namen direct maatregelen om
vervuiling van het oppervlaktewater te beperken door
oliekerende schermen aan te leggen. Er kon echter niet
worden voorkomen dat een kleine hoeveelheid olie vanuit
de kranen in het havenbekken stroomde. De schade aan
het schip bleef beperkt tot een afgebroken gangway,
weggeslagen ontluchtingskappen en een afgebroken
reling. Een deel van de haven van Rostock was tijdelijk
afgesloten.
De Duitse maritieme onderzoeksinstantie BSU doet
onderzoek naar het ongeval.

Classificatie: Less Serious

Gronding na stuurproblemen, Hoek van
Holland, 8 februari 2020

Brand in machinekamer, Noordzee,
19 maart 2020
Op de Noordzee, ter hoogte van Oostende, woedde op 19
maart 2020 aan boord van een Nederlandse hopperzuiger
een brand in de machinekamer. De bemanning kreeg de
brand onder controle en kon met de boegschroef nog een
vaart van 4-5 knopen aanhouden, waarmee het schip op
eigen kracht richting Vlissingen voer. Er was enkel schade
en geen gewonden.
De Federale instantie voor Onderzoek van Scheep
vaartongevallen (FOSO) in België is een onderzoek gestart
naar de omstandigheden waaronder het ongeval heeft
plaatsgevonden

Classificatie: Serious

Een onder de vlag van Marshall Islands varende olietanker
is op 8 februari 2020 na stuurproblemen vastgelopen
op de strekdam tussen het Calandkanaal en de Nieuwe
Waterweg. Het schip was vanaf de ankerplaats onderweg
naar de Botlek. Er kwamen twee sleepboten ter plaatse
voor assistentie en er werd gecheckt op lekkages. Er bleek
geen sprake te zijn van uitstroom en zowel het schip als
het talud van de strekdam liepen geen schade op.
De maritieme autoriteit van de Marshall Islands doet
onderzoek naar het voorval.

Classificatie: Serious
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Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

Aanvaring met binnenvaartschip,
Amsterdam-Rijnkanaal, 5 juni 2019

Aanvaring met sluistrap, Antwerpen,
België, 14 augustus 2019

Rond 01:30 uur in de nacht van 4 op 5 juni 2019 is op
het Amsterdam-Rijnkanaal het Nederlandse visserschip
BRU-14 Luctor et Emergo in aanvaring gekomen
met het Nederlandse binnenvaartschip Traviata. Het
visserschip was een ander schip aan het oplopen, toen uit
tegengestelde richting het containerschip Traviata kwam.
De BRU-14 kwam daarop in aanvaring met de Traviata,
waarbij de BRU-14 flinke schade opliep aan de kop.

In de ochtend van 14 augustus 2019 kwam de Andesborg,
varende onder Nederlandse vlag, bij het manoeuvreren
in de Boudewijnsluis in Antwerpen in aanvaring met een
vaste trap van de sluis. Het ongeval gebeurde doordat er
meer wind stond dan verwacht. Stuurboord voor ontstond
een gat van ongeveer 20 centimeter in de scheepshuid
van de Andesborg. Dit gat bevond zich ter hoogte van een
lege afgesloten ruimte in het schip (void space). Daarbij
raakte ook een achterliggend spant beschadigd. De trap
liep geen schade op. Het schip is na het voorval voor
inspectie en reparatie aangemeerd aan een wachtkade.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Aanvaring in de sluis, Antwerpen, België,
5 juni 2019

Aanvaringen

Aanvaring tijdens achteruitvaren,
Georgetown, Guyana, 9 mei 2019
Bij het wegvaren uit de haven van Georgetown op 9 mei
2019 voer het Nederlands gevlagde vrachtschip Vlistdiep
tegen het daar aangemeerde vrachtschip Copenhagen
met de vlag van Antigua & Barbuda. Bij het achteruitslaan
bleek de boegschroef niet te werken door het uitvallen
van de shaft generator, waarna de achtersteven aan
stuurboordkant van de Vlistdiep de Copenhagen raakte
op de stuurboordboeg. De Copenhagen liep hierbij een
gat op in de romp, boven de waterlijn, en een flinke deuk.
De Vlistdiep liep lichte schade op, naast de al defecte
generator.

Classificatie: Serious
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Bij het invaren van de Boudewijnsluis in Antwerpen kwam
het Nederlandse vrachtschip Vlistdiep op 5 juni 2019 hard
in contact met de sluismuur. Bij vertrek vanaf de laadplaats
was de boegschroef, de stuurinrichting en de hoofdmotor
getest en in orde bevonden. Het waaide op dat moment
windkracht 7 vanuit het noorden. De kapitein en de loods
kwamen overeen dat het schip in de sluis zou afmeren aan
bakboord. Bij het invaren van de sluis draaide de wind
plotseling naar windkracht 7-8 Bft uit het west zuidwesten.
Daarop werd besloten om aan te meren aan stuurboord.
Bij het overschakelen van de boegschroef kreeg deze
een black-out, waarop het schip met het achterschip hard
tegen de sluismuur klapte. Het schip is teruggekeerd naar
de haven van Antwerpen om de schade te inventariseren.
Het gat in de void space van de Andesborg. (Bron: Betrokken rederij)

Classificatie: Serious

Anker beschadigd door aanvaring met boei,
Brunsbüttel, Duitsland, 24 december 2019

Aanvaring met platform, Ravenna, Italië,
15 januari 2020

Bij het onder begeleiding van een loods uitvaren van de
sluis in Brunsbüttel, Duitsland op 24 december 2019 heeft
de Nederlandse tanker Thun Galaxy een boei geraakt.
Mogelijk heeft verblinding door dekverlichting van
een schip dat voor de Thun Galaxy voer meegespeeld,
waardoor de boei te laat werd opgemerkt. Daarbij
speelde ook mee dat het schip werd bestuurd vanaf de
brugvleugel: de kapitein en loods bevonden zich op de
brugvleugel, de tweede stuurman en uitkijk op de brug.
Het was donker en het miezerde. Door deze aanvaring is
het anker aan bakboordzijde beschadigd geraakt en is er
een gat ontstaan in de bakboords ankerkluis. Dit gat is ter
plaatse gerepareerd, maar het anker bleef onklaar. Het
schip kreeg toestemming om de reis naar Amsterdam te
vervolgen waar het anker is gerepareerd.

In de avond van 15 januari 2020 kwam het Nederlandse
vrachtschip Zaanborg, kort na het verlaten van de haven
van Ravenna, in aanvaring met een inactief en onverlicht
platform. Het schip raakte beschadigd en keerde terug
naar de haven van Ravenna. Er werd onder andere een
scheur in de bak geconstateerd, ruim boven de waterlijn.
Ook het platform raakte beschadigd.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Arbeidsongevallen

Voet gebroken door boei, Hoek van
Holland, 16 mei 2019
Op 16 mei 2019 was de bemanning aan boord van de
Nederlandse sleepboot Teddy bezig met het klaarzetten
van boeien ter voorbereiding op de werkzaamheden van
de volgende dag. Nadat de eerste boei klaar was en de
tweede boei in de kraan hing, brak de sling af waardoor de
boei naar beneden viel. De boei stuiterde opzij, waarbij de
voet van een bemanningslid werd geraakt. Het slachtoffer
werd naar het ziekenhuis gebracht met een gebroken voet.
Een mogelijke verklaring voor het afbreken is dat de
randen van de ogen in de boei waardoor de sling
omhoog getrokken werd, niet glad waren maar enigszins
beschadigd. Deze randen sneden vervolgens in de sling.

Classificatie: Serious Injury

Aanvaring met meerstoel, Terneuzen,
5 januari 2020
In de sluis van Terneuzen liep in de nacht van 4 op 5
januari 2020 het Spaanse vrachtschip Ura uit haar roer
en raakte hierdoor een meerstoel. Door de aanvaring
ontstond er op de boeg van het schip een deuk en een gat
in de scheepshuid, ruim drie meter boven de waterlijn. Het
schip kreegt toestemming om door te varen naar Gent om
daar de schade te laten repareren.

Classificatie: Serious

De boei aan boord van de Teddy. (Bron: ISZW)
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Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

De rederij heeft het ongeval zelf onderzocht. Daarbij zijn
diverse leerpunten naar voren gekomen:
1.	Spreek van te voren duidelijk af wie de leiding heeft
over de hijswerkzaamheden en welke seinen er gebruikt
worden;
2.	Maak gebruik van stuurlijntjes.

Classificatie: Serious Injury

Arm gebroken tijdens aanmeren,
Vlissingen, 4 juni 2019
Beknelling bij bedienen kraan,
Stellendam, 17 mei 2019
Een bemanningslid van het Nederlandse vissersschip
SCH-135 Galibier raakte op 17 mei 2019 aan boord
gewond. Het schip lag op dat moment ter voorbereiding
op een droogzetting in de haven van Stellendam. Hier
zouden onder andere reddingsvlotten ter keuring aan de
wal worden gebracht.
Voor het aan de kant hijsen van de reddingsvlotten werd
de kraan op het voordek gebruikt. Deze werd door een
matroos bediend. Doordat de kraan in volledig afgetopte
stand de vlotten maar net buitenboord kreeg, stond het
latere slachtoffer bij de railing. Hij duwde de runner van
de kraan naar buiten zodat de vlotten vrij gingen van het
potdeksel. Daarbij stond hij gebukt over het potdeksel
heen recht onder de boom van de kraan.
Op een gegeven moment werd de boom van de kraan
zover afgetopt dat het slachtoffer met zijn bovenlichaam
tussen de kraanboom en het potdeksel kwam te zitten.
Hij schreeuwde waarop de matroos de boom meteen
weer optopte en het slachtoffer vrijkwam. Nadat hij was
vrijgekomen van de beknelling, klaagde hij over pijn in
het bovenlichaam, waarop direct de ambulance is gebeld.
Het bemanningslid liep een gebroken rib en een beknelde
oogzenuw op. Hij kon een week niet werken.

Op 4 juni 2019 raakte een bemanningslid van de
Singaporese bulk carrier Asia Pearl IV gewond tijdens het
afmeren in de haven van Vlissingen. De matroos raakte met
één van zijn armen bekneld, waardoor hij zijn onderarm
brak. De matroos werd behandeld in een ziekenhuis.

Classificatie: Serious Injury

Ernstig handletsel, Dover Strait,
Noordzee, 10 juni 2019
Op maandag 10 juni 2019 was een matroos van het
Nederlandse vrachtschip Laganborg aan het schilderen
in de machinekamer. De matroos was bezig naast de
hoofdmotor en heeft hier met zijn hand het vliegwiel
van de hoofdmotor geraakt. De matroos liep zware
verwondingen aan zijn linkerhand op. De kapitein vroeg
advies aan de Radio Medische Dienst (RMD). De matroos
werd van boord gehaald door de Belgische kustwacht en
naar een ziekenhuis in Frankrijk gebracht.
Voor aanvang van de werkzaamheden hield de bemanning
een werkbespreking over de uit te voeren taken. Na deze
bespreking werden de betrokken bemanningsleden door
de hoofdwerktuigkundige gewezen op de verscheidene
risico’s in de machinekamer, waarna de werkzaamheden
van start gingen.
De matroos was aan het werk op een plek waar geen
afscherming voor bewegende delen aanwezig was,
vanwege de aanwezigheid van de tornmotor. Tijdens een
moment van onbalans werd de handschoen die hij droeg
gegrepen door het vliegwiel.

Classificatie: Serious Injury

Voet bekneld onder een pallet, Esbjerg,
Denemarken, 9 juni 2019
Een bemanningslid van het Nederlands offshore
bevoorradingsschip Aeolus raakte op 9 juni 2019
gewond aan zijn voet, toen hij bekneld raakte onder
een pallet. Het schip lag op dat moment in de haven
van Esbjerg, Denemarken. Het bemanningslid droeg
veiligheidsschoenen. Hij is voor behandeling naar een
ziekenhuis overgebracht.

Rotation
Painting area

Classificatie: Serious Injury

De plaats waar de schilderwerkzaamheden plaatsvonden en het
draaiende vliegwiel. (Bron: Betrokken rederij)
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Vinger tussen de deur, Op zee, 15 juni 2019
Op 15 juni 2019 heeft een steward aan boord van het
Nederlandse passagiersschip Zuiderdam zijn vinger
gebroken. Hij was bezig met het schoonmaken van een
balkon. Tijdens het naar binnen lopen had hij zijn hand op
de doorgang waarna de deur dichtsloeg tegen zijn vinger
en hij een vingertop brak.

Classificatie: Serious Injury

Val van loopbrug, Noordzee, 1 juli 2019
De tweede machinist van het Nederlandse containerschip
Endurance wilde op 1 juli 2019 een lamp repareren
in ruim 2. Door onbekende oorzaak viel hij tijdens de
werkzaamheden van de loopbrug 6 meter naar beneden.
Hij is door medisch personeel van een Belgische
reddingshelikopter eerst gestabiliseerd en daarna naar
dek gebracht. Daarna is hij van boord gehesen en naar
een ziekenhuis in Antwerpen gebracht.

Classificatie: Serious Injury

Gebroken vinger, Kopenhagen,
Denemarken, 6 juli 2019

Onwel wording in het ruim, Rotterdam,
15 juli 2019

Op zaterdag 6 juli 2019 brak een machinist van het
Nederlandse passagiersschip Zuiderdam zijn vinger bij
het vervangen van een drukcilinder van het Davit systeem.
Bij het verplaatsen van de cilinder van de trolley naar de
bergplaats gleed deze uit de handen van de machinist.
In een poging de cilinder op te vangen kwam de rechter
ringvinger van de machinist tussen de cilinder en de
deurpost klem te zitten. Hoewel er hijsbanden beschikbaar
waren om de cilinder te verplaatsen, werden deze niet
gebruikt.

Tijdens werkzaamheden in het ruim werd op 14 juli 2019
de Filipijnse bootsman aan boord van de Singaporese olie/
chemicaliëntanker Nordic Pia onwel. Het schip lag op dat
moment in de Europahaven in Rotterdam. Daar was net een
lading palmolie gelost. De bootsman was na afloop van
het lossen bezig de laatste resten van het product weg te
vegen met een trekker en raakte daarbij buiten bewustzijn.
De bootsman moest door de bedrijfshulpverlening van
de terminal gereanimeerd worden en is vervolgens naar
een lokaal ziekenhuis overgebracht. Metingen van de
brandweer en het Havenbedrijf Rotterdam wezen uit dat er
in het ruim geen sprake was van afwijkende meetwaarden.
Wel werd vastgesteld dat de temperatuur in het ruim maar
liefst 55 graden Celsius was.

Classificatie: Serious Injury

Verbrijzelde duim na beknelling,
Noordzee nabij Shetlandeilanden,
Verenigd Koninkrijk, 14 juli 2019
De onder Nederlandse vlag varende vistrawler SCH-81
Carolien voer op 14 juli 2019 op de Noordzee in de buurt
van de Shetlandeilanden toen er aan boord een ongeval
plaatsvond op het achterdek van het schip. Bij het scheep
zetten van de vispomp kantelde deze, waardoor de vinger
van een opvarende bekneld kwam te zitten tussen de
vispomp en de fundatie van de hekgalg. Na EHBO en
contact met de RMD werd de opvarende bij Lerwick (UK)
aan wal gezet voor verder onderzoek in het ziekenhuis.
Hier werd een verbrijzelde duim geconstateerd. Omdat
er plaatselijk geen mogelijkheid was om de daarvoor
noodzakelijke operatie uit te voeren is het slachtoffer naar
Aberdeen overgevlogen voor verdere behandeling aldaar.

Classificatie: Serious Injury

Val van hoogte, Gotenborg, Zweden,
26 juli 2019
Aan boord van het Nederlandse containerschip Spirit is op
26 juli 2019 een bemanningslid tijdens werkzaamheden van
hoogte gevallen. Het schip lag in de haven van Gotenborg,
Zweden. De bemanning was bezig met het losmaken van
containers. Het bemanningslid in kwestie werkte alleen
en was bezig met een lange en zware spanner. Hij verloor
zijn evenwicht en viel op het dek, waarbij hij op zijn rug
terecht kwam. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, waar
hij geopereerd is. Aan boord van het schip is hierop het
veiligheidshek vernieuwd en verbeterd. Daarnaast is de
bemanning geïnstrueerd om op lastige plaatsen met twee
personen te werken en niet alleen.

Classificatie: Serious Injury
Classificatie: Serious Injury
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Val van hoogte met zwaar letsel,
Rotterdam, 22 augustus 2019

Gevallen aan dek, Rotterdam,
18 oktober 2019

Het Maltese brandbestrijdingsschip Boka Expedition
lag op 22 augustus 2019 aangemeerd in Rotterdam
Waalhaven. Tijdens het verplaatsen van lading met de
scheepskraan struikelde de eerste stuurman en viel van
6 meter hoogte van het bovendek op het benedendek.
Oorzaak van de val was dat de eerste stuurman tijdens het
geven van aanwijzingen misstapte. Het zwaar gewonde
bemanningslid werd met hoofd-, been-, nek- en rugletsel
naar een ziekenhuis vervoerd.

Op 18 oktober 2019 vond in de haven van Rotterdam
een ongeval plaats aan boord van het onder de vlag
van Sri Lanka varende containerschip Mercs Jaffna. Een
bemanningslid stond op de gangway. Een container die
geladen werd slingerde, waardoor het bemanningslid viel
en aan dek terecht kwam. Onduidelijk is waar dit door
kwam (verstappen of schrikken). Het bemanningslid is
niet door de container geraakt, maar werd in verband met
ernstige verwondingen aan de rug overgebracht naar een
ziekenhuis.

Classificatie: Serious Injury

Gebroken hand, Stille Oceaan,
9 augustus 2019
Aan boord van het Nederlandse passagiersschip
Oosterdam brak de derde werktuigkundige een hand
na een val. De derde werktuigkundige liep haastig een
smalle ruimte in de machinekamer in en is hierbij ten val
gekomen, waarbij zij haar hand brak. De plek van de val
is nagekeken en er waren geen afwijkingen te vinden; de
vloer was overal gelijk en niet beschadigd. Het incident
gebeurde in de machinekamer waar het bemanningslid
alleen aan het werk was.

Uitgegleden en knie gebroken, Golf van
Californië, 8 oktober 2019
Op dinsdag 8 oktober 2019 is een bemanningslid van
het Nederlandse passagiersschip Oosterdam gewond
geraakt aan zijn knie. Tijdens het gehaast teruglopen naar
de service line na het uitgeven van een diner, gleed het
bemanningslid uit en bezeerde zijn knie. Een röntgenfoto
die gemaakt werd in het hospitaal van het schip, wees uit
dat er een breuk in zijn knie zat. De vloer is geïnspecteerd,
waarbij geen oneffenheden werden gevonden.

Classificatie: Serious Injury
Classificatie: Serious Injury
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Classificatie: Serious Injury

Val over kabelbescherming, Rotterdam,
20 oktober 2019
Op 20 oktober 2019 verloor een bemanningslid zijn
evenwicht bij het aan boord komen van het Nederlandse
windmoleninstallatieschip Aeolus. Hij stapte van een klein
trapje naar de gangway en viel over een kabelbeschermer
die over een op het dek lopende kabel lag. Door de val
brak hij zijn linker elleboog.

Classificatie: Serious Injury

Fataal ongeval in ruim tijdens laden, Rio
de Janeiro, Brazilië, 22 oktober 2019
Op 22 oktober 2019 vond in het ruim van het Nederlandse
vrachtschip Muntgracht een fataal ongeval plaats. Tijdens
het laden van 13 meter lange stalen buizen in Rio de
Janeiro raakte een havenarbeider bekneld tussen de
ruimwand en 4 van deze buizen, elk 4.000 kilogram zwaar.
Met de kraan kon men de buizen niet helemaal tegen de
stuurboord ruimwand plaatsen. Omdat het de bedoeling
was de vier buizen naar de stuurboord scheepswand te
rollen, waren deze nog niet vastgezet. Vier havenarbeiders
wilden dat handmatig doen, maar kregen dat niet voor
elkaar. Daarop besloot een vijfde havenarbeider aan
de kraandrijver te vragen de kraan naar stuurboord te
draaien. Daarmee werd het zwaartepunt van de kraan naar
stuurboord verplaatst waardoor ook het schip een beetje
slagzij over stuurboord kreeg. De vier buizen rolden
daardoor naar stuurboord, maar dit gebeurde voordat de
vier stuwadoors tussen de buizen uit waren. Drie van hen
konden op tijd wegkomen. De vierde raakte bekneld en is
later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.
Het gehele laadproces was in handen van lokale
havenarbeiders. Hoewel voor het laden een scheepskraan
werd gebruikt, was ook de kraandrijver een lokale
havenarbeider.
Ondanks dat het een zeer ernstig ongeval betreft, heeft de
Onderzoeksraad voor Veiligheid op basis van verkennend
onderzoek besloten geen nader onderzoek uit te voeren.

Classificatie: Very Serious

Hoofd gestoten, Kroatië, 8 november 2019
Aan boord van het Nederlandse vrachtschip FWN
Splendide raakte op 8 november 2019 een bemanningslid
gewond aan zijn hoofd tijdens schilderwerkzaamheden
in de boegschroefruimte. Tijdens het opstaan viel zijn
helm af en stootte hij zijn hoofd aan de steun van een
verwarmingselement. Hij liep een open hoofdwond op.
Na het inwinnen van RMD is hij van boord gehaald en
overgebracht naar een ziekenhuis in Reijka, Kroatië. Hij
bleek een grote hoofdwond en een lichte hersenschudding
aan het incident overgehouden te hebben en moest een
week rust houden.

Gebroken hand, Atlantische Oceaan,
26 november 2019
Op 26 november 2019 brak een bemanningslid in een
van de restaurants aan boord van het Nederlandse
passagiersschip Zaandam zijn rechterhand. Het letsel
werd opgelopen bij het over een drempel trekken van een
trolleykarretje. Hierbij glipte zijn hand van de trolley en
kwam tussen de deur. Het schip voer op dat moment op
de Atlantische Oceaan. Het bemanningslid kon gedurende
14 weken zijn werkzaamheden niet uitvoeren.

Classificatie: Serious Injury
Classificatie: Serious Injury

Val tijdens werkzaamheden aan tender,
Oranjestad, Aruba, 8 november 2019
Op vrijdag 8 november 2019 raakte een bemanningslid
aan boord van het Nederlandse passagiersschip
Volendam gewond. Het schip lag op dat moment in de
haven van Oranjestad op Aruba. Het bemanningslid was
bezig met werkzaamheden aan een tender. De tender
stond op dat moment in zijn gezekerde positie aan dek.
Bij het uitstappen van de tender naar het Davit-platform is
het bemanningslid door de opening van de trap naar het
lager gelegen dek gevallen van een hoogte van ongeveer
3 meter. Het bemanningslid hield op dat moment een
haakse slijper in zijn hand en heeft bij zijn val minimaal één
keer zijn hoofd gestoten. Het bemanningslid is met zwaar
hoofdletsel afgevoerd naar het ziekenhuis aan wal.

Gewond aan vinger, Falkenberg, Zweden,
26 november 2019
Op 26 november 2019 vond er in de Zweedse haven van
Falkenberg aan boord van het Nederlandse vrachtschip
Malta Cement een ongeval plaats. Een matroos kwam met
zijn vinger klem te zitten tussen een metaalplaat en een
magneet en moest voor behandeling van de verwonding
naar een ziekenhuis in Malmö.

Classificatie: Serious Injury

Classificatie: Serious Injury
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Mogelijk is de HWTK een deur aan de voorkant van de
accommodatie uitgestapt op het moment dat vlak voor
deze deur de container op het dek werd geplaatst. De
rederij heeft maatregelen getroffen om herhaling te
voorkomen.

Classificatie: Serious Injury

Voetletsel, Livorno, Italië, 27 november 2019
In de haven van Livorno, Italië, verwondde een matroos
van het Nederlandse vrachtschip Trade Navigator op 27
november 2019 zijn voet. Dit gebeurde bij het naar binnen
draaien van het gangwayplatform. Behandeling in een
lokaal ziekenhuis was noodzakelijk.

Classificatie: Serious Injury

Val van ladder, Sas van Gent,
21 december 2019
In de ochtend van 21 december 2019 wilde de
hoofdwerktuigkundige (HWTK) aan boord van het
Nederlandse baggerschip Delta D een lekkage verhelpen
aan de achterste stuurboord Dragline Winch constructie.
Het schip lag op dat moment in de haven van Sas van
Gent en was aan het overladen. Om de lekkage van de
slangkoppeling van het hydraulische systeem aan de
constructie te verhelpen, pakte de HWTK een losse
aluminium ladder om bij de lekkage te komen. Hij viel
vervolgens van de ladder en kneusde enkele ribben.
Na onderzoek in het ziekenhuis in Gent is de HWTK
gerepatrieerd om verder te herstellen. Het gebruik van de
losse ladder was onnodig, omdat de lekkage ook via een
vaste trap en constructie van het schip bereikbaar was.

Classificatie: Serious Injury

Het dek waar de tankcontainer geplaatst werd. (Bron: Betrokken rederij)

Beknelling door tankcontainer,
Immingham, Verenigd Koninkrijk,
2 december 2019
Op 2 december 2019 raakte de hoofdwerktuigkundige
(HWTK) van het Nederlandse vrachtschip A2B Comfort
in de haven van Immingham, Verenigd Koninkrijk zwaar
gewond toen hij bekneld werd onder een tankcontainer
die op dat moment aan dek werd gezet. Hij liep zwaar
inwendig letsel op en is afgevoerd naar het lokale
ziekenhuis. Na enkele weken kon het slachtoffer
gerepatrieerd worden.
De tankcontainer waaronder de HWTK bekneld raakte. (Bron:
Betrokken rederij)
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Links de gebruikte losse ladder en rechts de vaste trap aan boord van
de Delta D. (Bron: ILT)

Vinger gebroken door dichtslaan deur,
Noordzee, 21 december 2019

In gezicht geraakt door luchtslang,
Atlantische Oceaan, 8 januari 2020

Gewond op het voorschip , Klaipeda,
Litouwen, 21 januari 2020

De Maltese olietanker Colorado Star voer op 21 december
2019 op de Noordzee ter hoogte van de Steenbank toen
de tweede hoofdwerktuigkundige (HWTK) tijdens het
controleren van de brandkleppen aan bakboordzijde,
de middelvinger van zijn rechterhand brak. Oorzaak was
dat de deur van de machinekamer, bij het sluiten van de
brandkleppen, door het drukverschil werd dichtgezogen.
Op dat moment zat zijn vinger tussen de deur.

Op 8 januari 2020 voer het Nederlandse vrachtschip
FWN Solide 75 NM westelijk van het Portugese Porto
op de Atlantische Oceaan, toen een bemanningslid met
onderhoudswerkzaamheden bezig was aan een van
de ballasttanks. Ter voorbereiding had hij op het poop
deck de pneumatische naaldbikhamer aan de luchtslang
aangesloten. Vervolgens ging hij naar de machinekamer
om er lucht op te zetten. Toen hij terugkeerde op het
poop deck en de naaldbikhamer wilde oppakken, schoot
de slang los en raakte het bemanningslid in het gezicht,
met verwondingen aan het linkeroog tot gevolg. Hij is
met een helikopter van boord gehaald en is behandeld
in een lokaal Portugees ziekenhuis. Daarna is hij naar huis
vertrokken voor verdere behandeling.

Aan boord van het Nederlandse vrachtschip Bornholm
gleed op 21 januari 2020 een matroos tijdens het
vastzetten van het anker op het voorschip uit en kwam
daarbij ten val. Het schip was vanuit de haven van
Klaipeda, Litouwen, onderweg naar zee. Na het passeren
van de havenmonding gingen twee bemanningsleden naar
het voordek om daar de ankers weer zeevast te zetten. Er
stonden golven van 3 á 4 meter en op het moment dat
het voorschip in een golf dook, stroomde er water over
het voordek. Een matroos werd geraakt door het water
en gleed onderuit. Direct werd duidelijk dat de matroos
gewond was geraakt aan zijn been, waarop het schip terug
keerde naar de haven van Klaipeda. Eenmaal in de haven
werd de matroos met een ambulance afgevoerd naar een
ziekenhuis.

Classificatie: Serious Injury

Uitgegleden op gedweilde vloer, nabij de
Bahama’s, 5 januari 2020
Aan boord van het Nederlandse passagiersschip Eurodam
gleed een matroos op 5 januari 2020 uit op de vloer van
de officiersbar die hij kort daarvoor gedweild had. Het
slachtoffer droeg veiligheidsschoenen, maar dat kon niet
voorkomen dat hij uitgleed. Het slachtoffer brak hierbij zijn
rechterhand en was enkele weken niet inzetbaar.

Classificatie: Serious Injury

Classificatie: Serious Injury

Gewond door uitglijden, nabij de
Dominicaanse republiek, 20 januari 2020
Een bemanningslid van het Nederlandse passagiersschip
Amsterdam was op 20 januari 2020 aan het werk achter
een buffetcounter. Het bemanningslid gleed tijdens de
werkzaamheden uit, viel achterover en raakte daarbij
buiten bewustzijn. Direct werd de interne hulporganisatie
gealarmeerd. Het slachtoffer kwam op een later moment
weer bij bewustzijn, maar kon zich niets herinneren. De
vloer achter de counter was nat en enigszins glad door
etensresten. Het slachtoffer liep een hersenschudding op
en pijn aan de linkerknie en lage rug.

Classificatie: Serious Injury

Classificatie: Serious Injury

Twee gewonden na aan dek vallen
vistuig, Noordzee, 23 januari 2020
Op donderdag 23 januari 2020 raakten aan boord van
het Nederlandse vissersschip KW-36 Margriet twee
bemanningsleden gewond. Op zee viel een boom met
daarin het vistuig aan dek. Het schip voer meteen naar
IJmuiden waar hulpdiensten (brandweer en ambulance)
ter plaatse waren. Eén bemanningslid is naar het
ziekenhuis gebracht met hoofd- en botletsel. Het andere
bemanningslid had de boom tegen de borst gekregen en
was daardoor kortademig, maar kon aan boord blijven.

Classificatie: Serious Injury
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Ernstig voetletsel bij binnenhalen visnet,
Noordzee, 31 januari 2020
Op 31 januari 2020 was de Nederlandse viskotter UK-382
Janssien aan het vissen op de Noordzee boven NoordDuitsland (70 a 80 NM uit de kust). Tijdens het binnenhalen
van de visnetten raakte een bemanningslid bekneld met
zijn voet. De beknelling was dusdanig ernstig dat deze
tot gevolg had dat zijn voet van zijn onderbeen werd
gesepareerd. Het slachtoffer werd met een Duitse SAR
helikopter overgebracht naar een ziekenhuis te Groningen.

Classificatie: Serious Injury

Gewond na ontwijken vallende container,
Rotterdam, 24 januari 2020
Tijdens het lossen van containers op een van de
ECT-terminals in de Rotterdamse haven viel aan boord
van het containerschip Alk een container uit de walkraan
op het dek van het schip. De officier van de wacht moest
wegduiken voor de container (een sprong van 2,5 meter
naar beneden) en liep daarbij verwondingen op aan zijn
been en knie. Hij werd met een taxi naar een dokter
gebracht en kreeg te horen dat hij de daaropvolgende
dagen niet mocht werken. Er was geen schade aan het
schip. De container was leeg en raakte beschadigd aan
de zijkant. Het schip voer onder de vlag van Antiqua en
Barbuda.

Classificatie: Serious Injury

Tijdens het reinigen van een afvoerpijpje van de
schoorsteenpijp heeft de tweede werktuigkundige van
het Nederlandse vrachtschip Looborg een luchtslang
in zijn gezicht gekregen. Het schip lag op dat moment
in de haven van IJmuiden en de tweede en derde
werktuigkundigen waren bezig om de afvoerpijpjes van
de schoorsteenpijp door te blazen. Toen er aan de andere
kant van het pijpje geen lucht uitkwam, haalde de derde
werktuigkundige de slang uit het pijpje, waarop deze in
het gezicht van het slachtoffer sloeg. Het bemanningslid
droeg geen veiligheidsbril en raakte gewond aan zijn
rechteroog.

Classificatie: Serious Injury

Hoofdwond bij werkzaamheden met
luikenwagen, Skage Ankergebied,
Denemarken, 1 februari 2020
Het Nederlandse vrachtschip Virginiaborg lag op 1
februari 2020 voor anker in het Skage Ankergebied,
Denemarken. Ter voorbereiding van een ladingwissel
kreeg de bemanning opdracht een aantal aanpassingen in
het ruim te doen. Hiervoor werd de luikenwagen gebruikt
die op dit schip voorzien was van een werkbakje waarmee
in het ruim kon worden afgedaald. Het werkbakje werd
bemand door een matroos. Om onbekende reden schoot
de lijn die het werkbakje in balans moest houden los
waarna deze begon te schommelen. Hierdoor raakte de
matroos met zijn hoofd de zijwand van het ruim, met een
zware hoofdwond tot gevolg. De kapitein zocht contact
met de RMD. Deze heeft door de Deense Kustwacht een
medevac met een helikopter later uitvoeren. De gewonde
matroos werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Classificatie: Serious Injury
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Oogletsel, IJmuiden, 3 februari 2020

Gewonden en aanvaring na breken trossen,
Antwerpen, België, 14 februari 2020
Tijdens de storm “Ciara” raakten op 14 februari 2020
aan boord van het Nederlandse zeeschip Vlistdiep twee
matrozen gewond. Vanwege de harde wind brak bij de
afgemeerde Vlistdiep eerst de voorste tros, waarna één
voor één de andere trossen ook braken. Hierdoor dreef
het schip tegen een ander Nederlands zeeschip, de
Beautrader aan. Daarbij ontstond aan beide schepen
lichte schade, die ter plekke gerepareerd kon worden. De
eerste gewonde matroos had een gekneusde hand en de
tweede matroos een gekneusd been.

Classificatie: Serious Injury

Gewond in gezicht door slijptol, Coruña,
Spanje, 19 februari 2020

Gewond aan ringvinger, Zee van
Marmara, 24 februari 2020

Op 19 februari 2020 was aan boord van het Nederlandse
vrachtschip Juergen K een bemanningslid bezig met het
opensnijden van een deklichthouder. Hij deed dit met
behulp van een slijptol. Hierbij sprong een stuk van de
slijpschijf in het gezicht van het bemanningslid. Hij liep
hierbij verwondingen in het gezicht op en werd naar een
ziekenhuis gebracht. Bij de werkzaamheden droeg het
bemanningslid alleen werkhandschoenen als persoonlijk
beschermingsmiddel.

Op 24 februari 2020 raakte een leerling machinist aan
boord van de Maersk Kimi gewond aan de ringvinger
aan zijn linkerhand doordat de afvoerpijp waaraan hij
werkte losschoot. De ringvinger kwam hierdoor tussen de
flens van de pijp en een klem waarbij de nagel losraakte
de nagel. De wond is schoongemaakt en verbonden en
later door een dokter aan land behandeld. De leerling
machinist is van boord gegaan om te herstellen.

Classificatie: Serious Injury

Vinger bekneld, Le Havre, Frankrijk,
19 februari 2020
Op 20 februari 2020 was het Nederlandse vissersschip
SL-9 Johanna aan het vissen nabij Le Havre, Frankrijk.
Een matroos aan boord was bezig met het uitzetten van
het visnet. Hierbij kwam hij met de wijsvinger van zijn
rechterhand klem te zitten tussen de sliphaak en de vislijn.
Bij nader onderzoek in het ziekenhuis bleek zijn vinger
gebroken en was er een pees beschadigd.

Classificatie: Serious Injury

Classificatie: Serious Injury

Gewond aan onderbeen, Rotterdam,
4 maart 2020
Een bemanningslid van de onder de vlag van Isle of
Man varende bulkcarrier Resolute Bay raakte op 4 maart
2020 gewond aan zijn onderbeen. Bij het afmeren in
de Mississippihaven in Rotterdam kwam een tros in de
schroef terecht waardoor deze onder spanning kwam
te staan, losschoot en tegen het onderbeen van het
slachtoffer terecht kwam. Het bemanningslid werd naar
een ziekenhuis overgebracht.

Inmiddels waaide het windkracht 6 tot 7 Beaufort uit het
noordwesten en lag het schip met de stuurboordskant
dwars op de golven. Na het afkoppelen werd de vispomp
terug aan boord gehaald en op zijn plek gezet aan dek.
Op dat moment riep een bemanningslid dat er een grote
golf aankwam en direct daarna sloeg een grote golf tegen
de stuurboordskant van het schip en rolde de golf over
het achterschip. De meeste bemanningsleden konden
zich op tijd vastgrijpen of in veiligheid brengen, maar
twee bemanningsleden werden door het water gegrepen.
Nadat het water was weggespoeld was één van de twee
bemanningsleden niet meer in beeld en riep het andere
bemanningslid om hulp. De overige bemanningsleden
begonnen direct met het verlenen van eerste hulp en al
snel werd het vermiste bemanningslid ook gevonden.
Ondertussen had de eerste stuurman op de brug alarm
geslagen, het schip op een oostelijke koers gelegd en was
de kapitein op de brug gekomen. Er werd contact gezocht
met de Radio Medische Dienst en de kapitein drong aan
op evacuatie van de gewonde bemanningsleden. Het
schip was op dat moment te ver van de kust voor de
SAR-helikoper en het schip stoomde daarop richting de
Ierse kust. De twee bemanningsleden werden uiteindelijk
in de ochtend van 6 maart door de helikopter van boord
gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.

Classificatie: Serious Injury

Classificatie: Serious Injury

Gewond tijdens het vissen, Atlantische
Oceaan, 5 maart 2020
Op donderdag 5 maart 2020 zijn twee bemanningsleden
van de Nederlandse hektrawler Zeeland SCH 123 gewond
geraakt tijdens het vissen. Na het halen van het sleepnet
sloot de bemanning de kuil van het net aan op de vispomp
om de vis uit het net aan boord te pompen. Toen het aan
boord pompen van de vis klaar was, werd de vispomp
afgekoppeld van de kuil.

De vispomp aan boord van de Zeeland SCH123. (Bron: Betrokken rederij)\
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Gewond aan hand bij opruimen, Doha,
Qatar, 10 maart 2020
Op 10 maart 2020 raakte aan boord van het Nederlandse
containerschip Maersk Kalmar de derde machinist gewond
aan zijn hand. Het schip voer op dat moment nabij Doha,
Qatar. Tijdens het opruimen van de machinekamer
raakte de hand van de machinist bekneld tussen een
brandblusser en een kettingtakel. Hierdoor scheurde de
gewrichtsband van zijn duim. Vanwege het Corona virus
bleek het niet mogelijk te zijn om in Doha een arts te
bezoeken. Dit was pas op 12 maart mogelijk in Jebel Ali,
Verenigde Arabische Emiraten, waar door middel van een
röntgenfoto de diagnose gesteld. Het bemanningslid was
drie weken niet inzetbaar.

Classificatie: Serious Injury

Verlies van vingertop door beknelling,
Vitoria, Brazilië, 24 maart 2020

Bemanningslid tussen wal en schip,
Aveiro, Portugal, 16 april 2020

Op 24 maart 2020 was de bootsman van het Nederlandse
schip Jumbo Vision, tijdens het voorbereiden voor het
laden, aan het werken met spanschroeven (turnbuckles).
Het schip lag op dat moment voor anker nabij Vitoria,
Brazilië. Op enig moment raakte een vinger van de
bootsman beklemd tussen een spanschroef en de bak
waarin deze opgeslagen lag. Hierbij raakte de bootsman
zijn vingertop kwijt. Na ongeveer 2 uur werd de bootsman
met een bootje van boord gehaald en voor behandeling
naar het ziekenhuis gebracht, waarna hij gerepatrieerd is.

Op 16 april 2020 raakte in de haven Aveiro, Portugal op
het Nederlandse vrachtschip Sagasbank, de derde officier
tussen wal en schip tijdens het plaatsen van de gangway.
Het schip lag net afgemeerd. Niemand zag het ongeval
gebeuren omdat de derde officier alleen met de gangway
bezig was en de rest van de bemanning druk was met de
afmeerprocedure. Op een gegeven moment hoorden
andere bemanningsleden een geluid van de in het water
vallende gangway en zagen de derde officier bewusteloos
in het water drijven. Twee matrozen sprongen te water en
hielden hem boven water waarna hij met behulp van een
touw uit het water werd gehaald. Het slachtoffer is met
zwaar letsel door een ambulance naar een ziekenhuis in
Aveiro vervoerd.

Classificatie: Serious Injury

Medische evacuatie, Gotland, Zweden, 15
april 2020
Op 15 april 2020 vond er een medische evacuatie van de
derde machinist van de onder Nederlandse vlag varende
Ro-Ro carrier Bore Sea plaats. Het schip bevond zich op
dat moment in de Oostzee, vlak bij het eiland Gotland,
Zweden. Nadat er werkzaamheden met een slijpmachine
in de machinekamer waren uitgevoerd was het plan om
met twee man de slijpmachine terug zetten op zijn plek.
Daarbij kwam de hand van de derde machinist onder de
slijpmachine terecht. Hierbij liep hij zwaar letsel op aan zijn
vinger. De evacuatie werd uitgevoerd door de Zweedse
Kustwacht en de opvarende werd naar een hospitaal op
Gotland gebracht.

Classificatie: Serious Injury

Classificatie: Serious Injury

Zwaar oogletsel, Rotterdam, Nederland,
18 april 2020
Tijdens het overpompen van lading aan boord van de
Filipijnse olie/chemicaliëntanker Horin Trader in een
Rotterdamse haven werd op 18 april 2020 een pakking
kapot geblazen. Hierbij kreeg een matroos ladingrestant
in zijn gezicht. Hulpdiensten kwamen direct in actie. De
matroos werd afgevoerd naar het Maasstad ziekenhuis
met een ernstige beschadiging aan zijn ogen. De lading
betrof Sodium Hydroxide Solution, een zeer corrosieve
en bijtende soda. Het bemanningslid droeg een
beschermende bril, maar deze sloot onvoldoende aan op
zijn gezicht.

Classificatie: Serious Injury
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Brand aan boord

Brand in machinekamer, Atlantische
Ocean, 7 november 2019
De Nederlands gevlagde sleepboot Kolga was op 7
november 2019 bezig met het slepen van een onderdeel
van een windturbine op een duwbak nabij Kaapverdië,
toen er brand uitbrak in de machinekamer. Een pakking in
het stookoliesysteem had het begeven, waarna stookolie
in de machinekamer gesproeid werd. De olie vatte
vervolgens vlam, zette de machinekamer in brand en
zorgde onder andere voor een black-out. De bemanning
probeerde het vuur te bestrijden maar kreeg onder andere
te maken met een falend CO2-blussysteem en een falende
noodgenerator. Door de wind en de black-out kwam de
Kolga in aanvaring met het windmolenonderdeel. De Kolga
raakte hierbij beschadigd, maar zonder verdere gevolgen.
Nadat de brand geblust was, kon de noodgenerator
opgestart worden en kreeg de bemanning de Kolga weer
onder controle. Niemand raakte bij het incident gewond.
De rederij heeft een uitgebreid intern onderzoek
uitgevoerd. Hieruit is onder andere naar voren gekomen
dat het ontbreken van sprayschermen rondom
aansluitingen en het ontbreken van duidelijke regelgeving
hiervoor bijgedragen hebben aan de brand in de
machinekamer. De voorgeschreven training in het gebruik
van het CO2-blussysteem bleek niet voldoende te zijn om
te kunnen herkennen dat het systeem faalde. Daarnaast
kwam de (positieve) inspectietest van het blussysteem
niet overeen met een daadwerkelijke brandsituatie, waarin
het systeem wel faalde. Ook na onderzoek is niet duidelijk
geworden waarom de pakking het heeft begeven.
De brandschade in de machinekamer van sleepboot Kolga. (Bron: Betrokken rederij)

Classificatie: Serious
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Grondingen

Gronding tijdens slepen, Terneuzen,
28 augustus 2019
Op 28 augustus 2019 was het geladen vrachtschip San
Antonio, varend onder de vlag van Marshall Islands,
onderweg van Vlissingen naar Gent. De San Antonio werd
hierbij ondersteund door twee sleepboten (de Union
Emerald en de Annastrand) en een loods aan boord. In
de bocht bij de West Buitenhaven, Terneuzen, draaide het
schip niet snel genoeg en schakelde de loods de hulp in
van de sleepboten. Hierbij trok de achterste sleepboot
echter harder dan de voorste, waardoor de boeg van de
San Antonio niet snel genoeg draaide. Dit resulteerde
in een zachte gronding, waarbij geen verdere schade
opgelopen werd. Met behulp van een derde sleepboot
en later nog twee sleepboten werd de San Antonio weer
vlot getrokken. Na inspectie mocht het schip weer verder.
Mogelijk heeft een sterke stroming ten tijde van het
voorval een rol gespeeld.

Classificatie: Serious

Gronding vistrawler na net in de schroef,
Ouddorp, 29 oktober 2019

Gronding na uitvallen hoofdmotor,
IJmuiden, 15 november 2019

Op 29 oktober 2019 liep de Nederlandse vistrawler WR-181
Elisabeth aan de grond op het strand van Ouddorp. De
KNRM in Stellendam werd gealarmeerd om de kotter
vlot te trekken. De reddingsboot Antoinette werd ter
plaatse gestuurd. Vervolgens werd er een sleepverbinding
gemaakt en een poging gedaan om de kotter vlot te
trekken. Bij ‘laag water’ bleek dit nog niet mogelijk te zijn
en werd besloten om een moment richting ‘hoog water’
af te wachten. In de loop van de ochtend gaf de schipper
van de kotter via het Kustwachtcentrum aan dat het schip
door de toenemende zwel flink lag te bonken op de grond
en er water aan boord sloeg. Opnieuw ging de Antoinette
ter plaatse en maakte een sleepverbinding. Na een tijdje
kwam het schip los en kon deze meegenomen worden
naar de haven van Stellendam. De oorzaak was dat tijdens
het manoeuvreren het net van de kotter in de schroef was
gekomen.

Kort na het verlaten van de sluis van IJmuiden op 15
november 2019 kreeg de uitgaande, met benzine
geladen Bahamas gevlagde chemicaliën tanker Gotland
Sofia, te maken met een complete black-out. Daarbij
viel ook de hoofdmotor uit. Met behulp van noodsturen
kon tegemoetkomende vaart ternauwernood worden
ontweken. Daarbij kwam het schip wel buiten de vaargeul
terecht en liep daar aan de grond. Met het anker uit
blokkeerde het schip de gehele vaarweg. Daarop is
besloten om met behulp van sleepboten terug naar
binnen te gaan. Het anker bleef daarbij achter en is later
geborgen.
Het schip liep geen noemenswaardige schade op. Bij
inspectie bleek alles normaal te functioneren. De black-out
werd vermoedelijk veroorzaakt door oude, verontreinigde
brandstof waardoor filters en leidingen verstopt waren
geraakt. De tanks waar deze brandstof zich in bevond, zijn
leeggepompt en schoongemaakt.

Classificatie: Serious
Classificatie: Serious

Gronding door windvlaag, Skutskär,
Zweden, 9 november 2019
Bij vertrek uit de haven van Skutskär, Zweden, liep op 9
november 2019 het Nederlandse vrachtschip Helge in de
haven op een ondiepte. Het vertrek vond plaats tijdens
slechte weersomstandigheden. Op het vrij smalle kanaal
bij de haven voer het schip in ballast met lage snelheid,
toen een plotselinge windvlaag het schip richting de kant
duwde. Hierbij grondde het schip, zonder verder zware
schade te veroorzaken. Na verloop van tijd werd de Helge
met behulp van een sleepboot losgetrokken, waarna het
voor inspectie naar de haven van Skutskär is teruggekeerd.

Gronding en lek, Noordzee,
20 november 2019
Op 20 november 2019 raakte nabij een ondiepte ter
hoogte van Terschelling, de Nederlandse garnalenkotter
WL-39 Monte Sr., met waarschijnlijk ook 1 boomkor onder
het schip, aan de grond. Het schip raakte lek en maakte
veel water. Een betonningsvaartuig van Rijkswaterstaat
was in de buurt en zette pompen aan boord. Hierdoor
kon het schip drijvende gehouden worden. Later kwamen
nog twee reddingsboten van de KNRM en een particuliere
sleepboot ter plaatse. Het schip werd naar Stroobos
gesleept voor reparatie.

Classificatie: Serious
Classificatie: Serious
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Gronding, Nykøbing, Denemarken,
21 december 2019

Vastgelopen op strekdam, Rotterdam,
27 januari 2020

In de ochtend van 21 december 2019 liep het Nederlandse
vrachtschip Stella Orion aan de grond tijdens vertrek
uit de haven van Nykøbing in Denemarken. Nadat de
loods aan boord was gekomen, begon het schip met
de ontmeermanoeuvre. Er stond op dat moment geen
stroom in de haven (doodtij) en het was bijna windstil.
Het achterschip werd vrij gemaakt van de kade, waarna
de hoofdmotor op achteruit werd gezet. Tijdens deze
manoeuvre werd het achterschip weer tegen de kade
gedrukt. Bij de tweede poging om weg te komen, werd
het achterschip verder afgedraaid voordat de hoofdmotor
op achteruit werd gezet. Het achterschip draaide
gemakkelijk af, maar uiteindelijk kon men de draai niet
op tijd stoppen. Vervolgens constateerde de bemanning
dat het achterschip aan de grond was gelopen. Na het
vastlopen bracht men achterop direct een lijn uit naar de
wal en begon men de lijn te hieuwen waarop het schip
weer los kwam van de bodem. Daarop meerde men het
schip weer aan.

In de ochtend van 27 januari 2020 was het Maltese
zeeschip Wilson Ross onderweg vanaf de Parkkade in
Rotterdam naar een ligplaats in de Centrale Geul Botlek
met aan boord een loods. Het was donker en mistig.
Ongeveer anderhalve nautische mijl voordat het schip
de Botlek in zou gaan sturen, en daarbij de rivier moest
oversteken, meldde het schip zich bij de VTS-operator op
het sector-kanaal van de Botlek.

Later die dag kwamen duikers ter plaatse om het
onderwaterschip te inspecteren. Vastgesteld werd dat
tegelijk met de gronding ook een ketting van een boei in
de schroef was gekomen. De ketting van de boei had de
schroef en schroefas beschadigd, maar niet zodanig dat
het schip niet verder kon varen.

Het opvarende binnenvaartschip zocht echter ook meer
het midden van de rivier op, om ruimte te maken voor een
ander binnenvaartschip dat vanaf de Oude Maas kwam.
Hierdoor was er voor de Wilson Ross geen ruimte meer om
voor het opvarende zeeschip over te steken. Het zeeschip
trok daarop de afspraak in en zocht haar stuurboordwal
aan de zuidzijde van de rivier weer op.

Uiteindelijk bleek dat tussen de eerste en de tweede
poging om te ontmeren er weer stroom was gaan lopen
in de haven. Bij de tweede poging stond er inmiddels 1
knoop stroom, waardoor het achterschip te ver naar buiten
draaide en de draai niet op tijd gecorrigeerd kon worden.

Classificatie: Serious

In de opvaart, vanuit de richting van Hoek van Holland,
waren er twee schepen waar de Wilson Ross bij het
oversteken rekening mee moest houden. Het eerste schip
was een binnenvaartschip; het tweede een zeeschip. Op
voorstel van de VTS-operator werd afgesproken dat het
binnenvaartschip eerst zou passeren en dat de Wilson Ross
daarna voor het zeeschip langs de rivier over zou steken.
Aan boord van het zeeschip ging men met deze afspraak
akkoord. Het zeeschip maakte ruimte voor de Wilson Ross
door meer aan de noordzijde van de rivier te gaan varen.

De boeiketting en -steen om de schroefas. (Bron: Betrokken rederij)

Op de Wilson Ross werd daarom besloten te wachten
tot ook de opvarende zeevaart was gepasseerd en
daarna haaks de rivier over te steken en de Botlek in te
varen. Bij deze oversteek-manoeuvre moest sterk worden
opgestuurd vanwege de ebstroom. Deze manoeuvre
werd echter niet goed uitgevoerd waarna men er aan
boord achter kwam dat het schip recht op de Geuldam af
voer. Een gronding op de Geuldam kon echter niet meer
worden voorkomen.
Het schip is naderhand met behulp van een sleepboot los
gekomen. Het raakte beschadigd aan de bulbsteven en er
was een kleine scheur in de voorpiektank.

Classificatie: Serious
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Gronding, Rotterdam, 21 maart 2020

Roerproblemen, Waddenzee, 20 april 2020

Na vertrek uit Rotterdam, op 21 maart 2020, ontstond
er op het Nederlandse vrachtschip Eems Sprinter een
black-out bij het overschakelen van de generator naar
de as-generator. Tijdens de black-out liet het schip uit
voorzorg een anker vallen. Toch liep het met de kop aan
de grond bij de ingang van de Waalhaven te Rotterdam.
Er werd geen instroom van water waargenomen als gevolg
van de gronding. Na enige tijd werd het schip met behulp
van twee sleepboten naar een kade gebracht. Daar vond
een controle van het elektrische systeem plaats. De blackout aan boord werd veroorzaakt door het niet functioneren
van een relais. Na reparatie mocht het schip vertrekken.

Op 20 april liep de mosselkotter YE-172 Piet Hein op de
Waddenzee schade op aan het roer, nadat het door slechte
weersomstandigheden en een lage waterstand aan de
grond was geraakt. Bij hoogwater bleek de roerwerking
verminderd waardoor het schip niet zelfstandig de haven
van Oudeschild kon binnenlopen. Met sleephulp van
de KNRM is de mosselkotter naar Den Helder gesleept.
Bij inspectie van het onderwaterschip bleek een roer
verbogen en een stuurstang afgebroken.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Vastgelopen op zandbank, Noordzee
nabij Schiermonnikoog, 29 maart 2020
De Nederlands gevlagde schelpenzuiger HA-36 Schillhorn
kwam in de avond van 29 maart 2020 oostelijk van
Schiermonnikoog nabij een zandbank vast te zitten.
Doordat de kiel van het schip een zandbankje raakte
ging het schip draaien, waardoor de zuigbuis onder het
schip vast kwam te zitten en het manoeuvreren werd
bemoeilijkt. Een berger heeft het schip weer boven de
zuigbuis getrokken waardoor deze aan boord geplaatst
kon worden. Op eigen kracht is de Schillhorn vervolgens
richting Lauwersoog gevaren. Het schip is droog gezet en
er werd geen schade aan het schip geconstateerd.

Classificatie: Serious
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De YE-172 Piet Hein in de haven van Lauwersoog.

Morsingen

Morsing stookolie, Rotterdam,
28 maart 2020
Aan boord van het Panamese koelschip (reefer) Lady
Rosemary werd op 28 maart 2020 een fout gemaakt tijdens
een interne overpomping van stookolie in het Rotterdamse
havengebied. Daardoor kwam er stookolie aan dek terecht
die uiteindelijk voor een deel ook in het oppervlaktewater
kwam. Deze lekkage werd door een passerend vaartuig
van het Havenbedrijf Rotterdam ontdekt. Er werden
direct schermen gelegd en een aanvang gemaakt met het
schoonmaken. Uiteindelijk kwam 2.000 liter stookolie in de
Waalhaven terecht.

Classificatie: Serious

Het bemanningslid was echter nauwelijks tot niet meer
aanspreekbaar. De KNRM is met een reddingsboot
vanuit Lauwersoog uitgerukt en heeft nog geprobeerd
het slachtoffer aan boord te reanimeren. Vijftien tot
twintig minuten na aankomst van de KNRM-reddingsboot
arriveerde ook een gealarmeerde reddingshelikopter bij
de ZK-37. Alle hulp mocht echter niet meer baten en het
slachtoffer overleed ter plaatse. Als doodsoorzaak is later
vastgesteld dat de visserman aan hartfalen is overleden.
Niet vast te stellen is of de visserman overboord is
geslagen ten gevolge van hartfalen of dat het hartfalen
is opgetreden ten gevolge van het overboord slaan. Wel
vraagt de Onderzoeksraad voor Veiligheid aandacht voor
het alert zijn op situaties waarin bemanningsleden aan
boord van een schip zich onvoldoende fit for duty voelen
en dit altijd direct te melden aan medebemanningsleden.

Classificatie: Very Serious

Schade

Anker veroorzaakt gat in scheepsromp,
Noordzee, London Array Windfarm,
Verenigd Koninkrijk, 17 juli 2019
Op 17 juli 2019 liep de Nederlandse sleper Dutch Pearl
schade op tijdens werkzaamheden bij de London Array
Windfarm op de Noordzee. De oorzaak hiervan was dat
tijdens het oppakken en verplaatsen van ankers, één van
deze ankers na een koersverandering onder de sleper
kwam en een gat in de romp aan de achtersteven drukte.
Hierdoor ontstond lekkage in de stuurmachinekamer.
Met sleephulp werd het schip naar een scheepswerf in
Dordrecht overgebracht. Hier werd onder meer het gat
gedicht en werden kabels en installaties vervangen.

Classificatie: Serious

Overboord vallen

Overleden tijdens vissen, Noordzee nabij
Schiermonnikoog, 1 oktober 2019
Op 1 oktober 2019 in de namiddag overleed één
van de twee bemanningsleden van de Nederlandse
garnalenkotter ZK-37 Aldert van Thijs tijdens het
vissen. Er werd op garnalen gevist ten noorden van het
Waddeneiland Schiermonnikoog. Er was op dat moment
sprake van een harde wind en een ruwe zee. Toen
de garnalenkotter door een hoge golf werd geraakt,
sloeg het bemanningslid overboord. Hij kwam daarbij
in één van de visnetten terecht. De schipper was in
staat het bemanningslid weer aan boord te hijsen, deels
met hulp van nabij vissende collega-garnalenvissers.

De ZK-37 in de haven van Lauwersoog.
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Gat in ruimwand door grijper, Port
Alfred, Canada, 22 december 2019

Lekkage ten gevolge van cavitatie,
Noordzee, 17 maart 2020

Tijdens loswerkzaamheden op 22 december 2019 in
Port Alfred, Canada, stootte de grijper van de kraan
een gat in de wand van het ruim van het Nederlandse
zeeschip Americaborg. Hierdoor stroomde ballastwater
uit de aangrenzende tank het ruim in. Er deden zich geen
persoonlijke ongevallen voor en het gat werd ter plaatse
gerepareerd.

In de avond van 17 maart 2020 ging aan boord van de
Nederlandse zandzuiger MNO Zeezand het bilgealarm
af. Het schip was onderweg met zand van het zuigvlak ter
hoogte van Den Helder richting IJmuiden om te lossen.
Bij controle in de machinekamer bleken er twee gaten in
het vlak van de voorste machinekamer te zitten, waardoor
water naar binnen stroomde.

Classificatie: Serious

De bemanning was in staat zelf de gaten provisorisch te
dichten waarna het schip naar IJmuiden is gevaren voor
reparatie. Bij verder onderzoek aan de werf zijn in de
gehele bilge op meerdere plekken diepe cavitatieputten
gevonden. In het vlak zijn een aantal platen vervangen
en er wordt door de eigenaar onderzoek gedaan naar de
oorzaak van de cavitatie.

Classificatie: Serious

Het gat in de wand van het ruim waardoor water naar binnen spuit. (Bron: Betrokken rederij)
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Technische storingen

Hoofdmotor onklaar, Atlantische Oceaan,
1 juli 2019
Op 1 juli 2019 kwam aan boord van het Nederlandse
vrachtschip Alamosborg een drijfstang van de hoofdmotor
met geweld door een carterdeksel naar buiten. Delen van
de defecte unit lagen in stukken door de machinekamer.
De machinekamer was op dat moment onbemand en zijn
er geen gewonden gevallen. De Alamosborg dreef op de
Atlantische Oceaan 250 NM van de Azoren, Portugal. Het
weer was goed en er was genoeg voeding en drinkwater
aan boord. Het schip werd enkele dagen later door een
sleepboot uit Southampton, Verenigd Koninkrijk, op
sleep genomen naar Algeciras. Er zouden delen van de
hoofdmotor moeten worden vervangen. De oorzaak van
het hoofdmotorprobleem is onbekend.

Stuurloos door motorproblemen,
Atlantische Oceaan, 16 augustus 2019
Het Nederlandse vracht/containerschip Onego Rio
verloor op vrijdag 16 augustus 2019 op de Atlantische
Oceaan ongeveer 600 NM van de Ierse Westkust al het
motorvermogen en dreef daarna een aantal dagen
stuurloos rond. Het schip was onderweg van Panama City
(VS) naar een bestemming in Europa. Aan boord waren
12 bemanningsleden. Sleephulp bleek noodzakelijk te
zijn. Een vanuit Ierland vertrokken sleepboot arriveerde
maandagavond bij de Onego Rio. Hierna duurde het
nog vijf dagen om een veilige bestemming in Ierland te
bereiken. Het schip werd gesleept naar Bantry Bay (IE)
voor beoordeling van de schade en reparatie. De schade
werd veroorzaakt door een gebroken drijfstang.

Stuurloos door aandrijvingsproblemen,
Kanaal van Bristol, Verenigd Koninkrijk,
19 augustus 2019
Tijdens de reis van Belfast, Noord-Ierland, naar Ipswich,
Verenigd Koninkrijk, kreeg het Nederlandse vrachtschip
Arklow Resolve aandrijvingsproblemen op ongeveer 80
NM vanaf Milfordhaven in het Kanaal van Bristol (VK).
Sleepbootassistentie was noodzakelijk, waarna het schip
naar Swansea is gesleept. Nader onderzoek door de rederij
heeft uitgewezen dat er tanden van de koppelingsplaten
in de tandwielkast waren afgebroken. Verkeerde uitlijning
in de tandwielkast was hier de oorzaak van.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Schade aan motor, Denemarken, 19 juli 2019
Het Nederlandse visserschip UK-19 Marja Netty voer op 19
juli 2019 in Deense wateren, waar het zware schade aan de
motor opliep. Een uitlaatklep sloeg door de turboblower.
In Thyboron, Denemarken, zijn alle zuigers vervangen en is
de schade hersteld.

Classificatie: Serious
De schade aan de hoofdmotor. (Bron: Betrokken rederij)
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Black-out, Noordzee, 11 september 2019
Op woensdag 11 september 2019 was het Nederlandse
vrachtschip Panta Rhei onderweg vanuit Kunda in Estland
naar Vlissingen met een lading van 3058.2 ton houtpulp.
In de ochtend voer het schip in de zuidwest baan van het
verkeersscheidingsstelsel toen het een black-out van de
as-generator kreeg. De officier die verantwoordelijk was
voor de machinekamer ging hierop gelijk naar beneden
om te kijken wat er aan de hand was. Hij zag allemaal
vonken tussen de hoofdmotor en de keerkoppeling
vandaan komen. Hij meldde dit direct naar de brug. De
kapitein is hierop ook naar beneden gegaan om te kijken
wat de oorzaak zou kunnen zijn. Vanaf de ingang van
de machinekamer zag hij ook vonken en besloot hierop
om terug te gaan naar de brug en daar de noodstop
van de hoofdmotor te activeren. Ondertussen was de
noodgenerator al automatisch gestart en was in ieder geval
de black-out verholpen. Nadat de hoofmotor gestopt was,

De Panta Rhei wordt naar Vlissingen gesleept. (Bron: Maritimephoto.com)
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is men op onderzoek gegaan. Men vond stukjes metaal,
die gebruikt worden als opvulling tussen het flexibele deel
en de keerkoppeling. Men schatte in dit niet zelf te kunnen
repareren en daarom werd de hulp van een sleepboot
ingeschakeld. Op het moment van gebeuren stond er een
windkracht 5-6 uit het zuidwesten. Vroeg in de avond was
sleepboothulp ter plaatse, die het schip naar Vlissingen
heeft gesleept om daar gelost te worden.

Classificatie: Serious

Technische storing na onderhoud,
Noordzee, 12 september 2019

Motorstoring, Las Palmas, Spanje,
18 oktober 2019

Motorproblemen en bijna-stranding,
Westerschelde, 12 december 2019

De Nederlandse viskotter UK-184 Josephina Maria
vertrok op 12 september 2019 na het vervangen van de
hoofdaslagers naar zee om te gaan vissen. Bij de eerste
vis-trek, waarbij veel vermogen van de hoofdmotor werd
gevraagd, begon de uitlaat in de schacht zwaar te trillen.
Ook was er rookontwikkeling in de machinekamer en
waren de in- en uitlaat van de turbo roodgloeiend. Daarop
werd de motor gestopt en is het schip door een sleepboot
naar Harlingen gesleept voor reparatie.

Op 8 oktober 2019 werd het Nederlands gevlagde schip
Happy Dover met behulp van sleepbootassistentie de
haven van Las Palmas, Spanje binnengesleept van waaruit
het kort daarvoor was vertrokken. Ongeveer een half uur
na vertrek uit Las Palmas viel de hoofdmotor uit en kon
deze niet meer worden gestart. Na onderzoek door de
bemanning bleek een cilinderkop koelwater te lekken.
Deze cilinderkop kon tijdens het naar binnen slepen en
in de uren erna worden vervangen door een reservekop,
zodat het schip de volgende dag alsnog naar zee kon
vertrekken. Nadere inspectie van de kop onthulde een
scheur in de zitting van de uitlaatklep.

Op 12 december 2019 kreeg de Liberiaans gevlagde
tanker Azurite motorproblemen. Het schip dreigde te
stranden ter hoogte van Terneuzen. Met behulp van twee
sleepboten kon dit echter voorkomen worden. Vervolgens
is het schip onder begeleiding van vijf sleepboten naar
de Put van Terneuzen gesleept waar het gerepareerd kon
worden.

Classificatie: Serious

Gebroken smeerolieleiding, Noordzee,
5 oktober 2019
De Nederlandse chemicaliëntanker Coastalwater kreeg op
5 oktober 2019 motorproblemen op de Noordzee. Door
het uitvallen van de hoofdmotor was het schip genoodzaakt
om voor anker te gaan. Omdat er rook en een brandgeur in
de machinekamer werden waargenomen, werd algemeen
alarm gegeven. Na verkenning bleek er geen brand te zijn;
de turbo van de hoofdmotor bleek de bron van de rook.
In eerste instantie werd overwogen om met gereduceerd
vermogen en afgeschakelde turbo de reis naar Rotterdam
te vervolgen. Nadat echter metaaldeeltjes in het
smeeroliefilter werden gevonden en niet duidelijk was of
deze ook echt van de turbo afkomstig waren, werd besloten
het schip naar binnen te laten slepen. Nadere inspectie van
de hoofdmotor wees uit dat een smeerolieleiding naar een
nokkenaslager los was gekomen. Door gebrek aan smering
liep de nokkenas schade op. Hierdoor raakte de timing van
de cilinders ontregeld waardoor de hoofdmotor stopte.
Ook de turbo raakte beschadigd. Een lekke pakking zorgde
ervoor dat er smeerolie in de uitlaat van de turbo kwam en
daar verbrandde, wat rook tot gevolg had. De turbo liep
lichte schade op; de nokkenas moest worden vervangen.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Motorstoring, Kalmarsund, Zweden,
18 november 2019
Het Nederlandse vrachtschip Vancouverborg kreeg op
18 november 2019 te maken met een motorstoring. Het
schip voer op dat moment in de Kalmarsund te Zweden. In
eerste instantie ging het schip voor nadere inspectie voor
anker. Toen reparatie ter plaatse niet mogelijk bleek, is het
schip voor verder onderzoek en reparaties naar de haven
van Oskarhamn gesleept. De schade aan de hoofdmotor
werd veroorzaakt door een uitgelopen hoofdaslager.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious
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Motorstoring, Italië, 15 december 2019
In de avond van 15 december 2019 ging aan boord van het
Nederlandse vrachtschip Beaumare het brandalarm van
de machinekamer af en kreeg het schip een black-out. De
gealarmeerde hoofdwerktuigkundige ging daarop naar de
machinekamer en de kapitein informeerde de Italiaanse
kustwacht dat hij de hoofdmotor had gestopt en tijdelijk
not under command was. De kapitein gaf aan dat het
schip een probleem had met de compressor van de turbo
van de hoofdmotor. Na de black-out kon het hulpbedrijf
weer gestart worden. De hoofdwerktuigkundige trof in
de machinekamer verbrande stukken luchtfilter aan en
vond uiteindelijk een olielekkage in de compressor van
de turbo. Na overleg met het kantoor werd besloten een
sleepboot te sturen en het schip naar een haven te slepen,
omdat het probleem niet aan boord kon worden opgelost.
Het schip kon niet voor anker gaan vanwege de grote
waterdiepte en gedurende het wachten op de sleepboot
was het schip op drift. De weersomstandigheden waren
rustig, met een zuidoosten wind van 3 Bft.
Een dag later was de sleepboot ter plaatse om het schip
naar de haven van Bari (Italië) te slepen. In de haven
werden de beschadigde compressor en turbo vervangen
door een gereviseerd exemplaar.

Classificatie: Serious

Not Under Command, Noordzee,
15 december 2019
Op 15 december 2019 verloor de Cypriotische bulkcarrier
Handy Stranger kort na het passeren van de pier bij
IJmuiden de controle. Sleephulp was nodig. Het schip
werd vervolgens richting IJmuiden gesleept.

Classificatie: Serious
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Motorstoring, Brevik, Noorwegen,
15 december 2019
Het Nederlandse vrachtschip Shetland wilde op 15
december 2019 de haven van Brevik in Noorwegen
uitvaren, maar kreeg een black-out. Het schip liep vast
op een rotsachtige bodem, maar kon na de gronding
met eigen voortstuwing en begeleid door een sleepboot
terugkeren naar de haven van Brevik. De bemanning
inspecteerde het schip en vond een lekkage in de
voorpiek. Bij nadere inspectie door onder andere een
duikteam bleek dat de voorpiek inderdaad lek was en
werden er vier scheuren aangetroffen in de bulb. Een
tijdelijke reparatie werd uitgevoerd en goedgekeurd door
het klassenbureau. Het schip is daarna gaan lossen en
vervolgens in een droogdok gegaan voor reparatie.
De fabrikant van de hoofdmotor is aan boord geweest
voor onderzoek naar de oorzaak van de onverwachte
stop van de hoofdmotor. Onderzoek wijst uit dat de
oliemistdetector een vals alarm heeft gegeven en de
onverwachte motorstop veroorzaakte. Aan boord kon
in het systeem de oorzaak niet gevonden worden. De
oliemistdetector is vervangen door een nieuwe en
uitgebreid getest in aanwezigheid van een surveyor van
het klassenbureau. De oude detector is naar de fabrikant
gegaan voor onderzoek.

Classificatie: Serious

Motorstoring door defecte krukas, Golf
van Biskaje, Spanje, 29 december 2019

Gesleept na motorstoring, Noordzee,
2 februari 2020

Aanvaring in sluis na technische storing,
Lelystad, 14 februari 2020

Op 29 december 2019 kreeg het Nederlandse vrachtschip
Yvonne K een motorstoring toen het schip zich 8 NM
noord van Ribadeo, Spanje, bevond. De motorstoring
werd veroorzaakt door een technisch probleem met de
krukas en een zuigerveer. Er werd een sleepboot besteld
die het schip naar Aviles, Spanje, heeft gesleept.

Op 2 januari 2020 in de ochtend kreeg het Kustwachtcentrum
een melding via AIS dat het Nederlandse visserschip UK-237
Grietje Bos gesleept werd door het vissersschip UK-136
Drakkar. De UK-237 kon door motorproblemen niet meer
zelf varen. Vervolgens brak de sleepdraad toen de schepen
midden in het verkeersscheidingsstelsel Duitse Bocht
voeren. De sleepverbinding werd hersteld en men zette
koers naar Harlingen. Het Emergency Towing Vessel (ETV)
Guardian van de Kustwacht is met de kotters meegevaren
tot aan Terschelling.

In de nacht van donderdag 13 op vrijdag 14 februari 2020
vond in de Houtribsluis te Lelystad een aanvaring plaats
tussen het onder Letse vlag varende zeeschip Bonita en
de Nederlandse binnenvaarttanker Noordereiland. Beide
schepen raakten zwaar beschadigd nadat op het zeeschip
de schroef niet in de achteruitstand wilde door het uit
de kom raken van een koppelstang tussen de bediening
en de tandwielkast. Hierdoor voer de Bonita eerst tegen
de sluismuur en daarna tegen het binnenvaartschip, die
op zijn beurt weer de sluisdeur heeft geramd. Niemand
raakte gewond; er was geen sprake van uitstroom. De
tanker vervoerde eetbare oliën.

Classificatie: Serious

Aanvaringen na technische storing,
Rotterdam, 17 januari 2020
Rond middernacht, in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag
18 januari 2020, kwam de onder Maltese vlag varende
Chemicaliëntanker Atlantis Armora in aanvaring met drie
gemeerde binnenvaartschepen. Het ongeval gebeurde
door een storing in de bediening van de verstelbare
schroef. Deze ging zonder te worden bediend van neutraal
naar vol achteruit en daarna naar vol vooruit. Dit kon zich
tweemaal herhalen voordat aan boord overgeschakeld kon
worden op het back-up systeem. Naderhand bleek een
storing in een printplaat de oorzaak te zijn. Bij het testen
van de hoofdprintplaat sloeg de spoed wederom op hol.
Bij het back-up systeem was dit niet het geval.
De Atlantis Armora raakte zwaar beschadigd aan het
achterschip. Het schip had op ten minste drie plekken
gaten in de romp, boven de waterlijn. Twee van de
drie binnenvaartschepen werden op glooiing van het
havenbekken gedrukt, kwamen daar vast te zitten en
liepen zware schade op. Bij hoog water zijn ze vanzelf weer
losgekomen.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious
Classificatie: Serious

Motorstoring, Patras, Griekenland,
5 februari 2020
Op 5 februari 2020 kreeg het Nederlandse vrachtschip
Prudence, tijdens het uitvaren van de haven van Patras,
Griekenland, een motorstoring. Aan het begin van de
avond vertrok het schip met een loods aan boord en
met behulp van een sleepboot uit de haven van Patras.
Terwijl het schip achteruit voer, stopte de hoofdmotor. Het
schip had op dat moment een snelheid van 2,1 knopen.
De loods nam direct contact op met de havendienst om
een tweede sleepboot ter plaatste te laten komen en het
anker werd uitgegooid om snelheid te verminderen. Met
behulp van de tweede sleepboot kon het schip naar een
ankerplaats gesleept worden.
Bij controle van de brandstoffilters van de hoofdmotor
door de hoofdwerktuigkundige bleek één van de twee
filters verstopt te zitten en zat er water in het systeem. Na
het schoonmaken van het filter en het draineren van zowel
de dagtank als de rest van het systeem, was het probleem
verholpen en kon de hoofdmotor weer gestart worden.

Defecte brandstofpomp, Brest, Frankrijk,
22 februari 2020
Op 22 februari 2020 kreeg het Nederlandse zeeschip
Missouriborg problemen met een brandstofpomp van
de hoofdmotor. Nadat het schip uit de verkeersbaan was
gemanoeuvreerd, kon de voortstuwing worden gestopt.
Het schip werd op aanwijzing van de Franse kustwacht
door de sleper VSN Sapeur naar een baai zuidelijk van
Brest gesleept zodat het schip daar ten anker kon gaan.
Een van de hogedruk brandstofpompen bleek defect
waardoor de temperatuur van de hoofdmotor opliep. Toen
het schip eenmaal ten anker lag, zijn reserveonderdelen
en monteurs ingevlogen en werd het schip gerepareerd.
Op 25 februari was het schip weer onderweg.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious
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Defecte spoellucht blower, Noordzee,
24 februari 2020
Op 24 februari 2020 aan het begin van de avond werd op
de Noordzee aan boord van het Panamese guardvessel
Glomar Commander een abnormaal geluid gehoord
en trillingen waargenomen bij een van de spoellucht
blowers in de machinekamer. Nadat de snelheid was
verlaagd en de motor stationair draaide, werd door de
hoofdwerktuigkundige geconcludeerd dat het geluid bij
de lagers van de achterste spoellucht blower vandaan
kwam. Op enig moment ontstond er rookontwikkeling
in de machinekamer en werd de hoofdmotor middels
een noodstop gestopt. Onderzoek wees uit dat er geen
brand was en dat de rook was ontstaan door het smelten
van de elastische aandrijfverbinding tussen de twee
spoelluchtblowers. Er werd bepaald dat reparatie ter
plekke niet mogelijk was. De Glomar Commander is naar
Harlingen gesleept nadat haar taken als guardvessel waren
overgenomen.

Classificatie: Serious
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Verloren ladingen

Verloren containers, Noordzee,
11 februari 2020
Op 11 februari 2020 verloor het Nederlandse
containerschip OOCL Rauma ten noorden van de
Waddeneilanden op drie plaatsen in totaal zeven
containers. Het schip was afkomstig vanuit Kotka,
Finland, en onderweg naar Rotterdam. Op het moment
dat de OOCL Rauma de containers verloor, stond er een
windkracht 9 tot 10 uit het westen. De OOCL Rauma is
169 meter lang, 27 meter breed en heeft een capaciteit
van 1425 TEU. Het schip had haar route en vaart reeds
aangepast op het moment van het containerverlies. Ze
lag te “steken” op ongeveer 23 NM boven de Wadden.
Het schip maakte daarbij halen van 40 graden. Containers
aan dek stonden dubbel gesjord ten opzichte van wat
voorgeschreven was in Cargo Securing Manual.
De containers waren onder andere geladen met
papierrollen en melkpoeder. Naderhand zijn grote
hoeveelheden papier op de Deense kusten aangespoeld.

Classificatie: Serious

De Rauma ten noorden van de Waddeneilanden. (Bron: Nederlandse Kustwacht)
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Om de kwaliteit van de Rapportage Ongevallen
Scheepvaart te verbeteren, is de Onderzoeksraad voor
Veiligheid geïnteresseerd in uw mening. Scan onderstaande
QR-code of kijk op https://tinyurl.com/ROS-survey2020
voor de vragenlijst. Deze kan tot 15 september 2020
worden ingevuld.
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Drie vragen
over de
Onderzoeksraad
voor Veiligheid

Wat doet de
Onderzoeksraad voor
Veiligheid?

Wie werken er bij 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.

De Onderzoeksraad bestaat uit drie
permanente raadsleden. De voorzitter is ir. Jeroen Dijsselbloem. De
raadsleden zijn het gezicht van de
Onderzoeksraad naar de samenleving. Zij hebben brede kennis van
veiligheidsvraagstutkken.
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

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.
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Colofon
Dit is een uitgave van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid. Deze rapportage is zowel in
het Engels als in het Nederlands verschenen.
Indien er verschil bestaat in de interpretatie
van het Nederlandse en Engelse rapport, is
de Nederlandse rapportage leidend.
augustus 2020
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: Maritimephoto.com
Foto 3: Nederlandse Kustwacht

