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Onderzoeksraad voor Veiligheid
ta.v. de heer J.R.V.A. Dijsselbloem
Postbus 95404
2509CK DEN HAAG
Aan:
De heer J.R.V.A. Dijsselbloem, Onderzoeksraad voor Veiligheid
Kopie:
Minister B. Visser, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Rotterdam, 23 november 2021
Betreft: standpunt t.a.v. aanbeveling 6 in OW rapport 26 mei 2021

Geachte heer Dijsselbloem,
Met interesse hebben wij kennis genomen van het rapport 'Kapseizen en zinken viskotters Lessen uit de voorvallen met de UK-165 Lummetje en de UK-171 Spes Salutis' van 26 mei
2021. Wij danken de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor het onderzoek naar deze voorvallen
en de daaruit voortkomende aanbevelingen. Aanbeveling 6 is gericht aan onze organisatie,
Netherlands Maritime Technology. Deze aanbeveling luidt: ‘Zorg dat partijen in de maritieme
maakindustrie geïnformeerd zijn over het veiligheidsrisico van gevaarlijke instabiliteit bij
asymmetrische beladingstoestanden. Bereik dat deze partijen bijdragen aan het voorkomen van
dit veiligheidsrisico, door behoud van stabiliteit bij asymmetrische beladingstoestanden als
uitgangspunt mee te nemen bij het ontwerpen, bouwen en verbouwen van viskotters en de
daaropgebruikle uitrusting.' Met dit schrijven wil ik u op de hoogte brengen van ons standpunt
ten aanzien van deze aanbeveling en informeer ik u over de genomen acties.

Vertegenwoordiger maritieme maakindustrie in Nederland
Netherlands Maritime Technology (NMT) is de brancheorganisatie voor de
maakindustrie in Nederland. Deze sector omvat alle partijen die betrokken zijn in het
ontwerp, bouw en onderhoud van zowel binnenvaart- als zeegaande schepen
viskotters. Wij behartigen de belangen van Nederlandse scheepswerven en
toeleveranciers.
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Standpunt ten aanzien van deze aanbeveling
NMT betreurt de voorvallen met UK-165 Lummetje en de UK-171 Spes Salutis, deze hebben
veel indruk gemaakt op onze leden die actief zijn in de visserij. Onze leden zijn dan ook erg
gemotiveerd om een bijdrage te leveren om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen.
De leden van NMT kunnen in het ontwerp en tijdens de (ver)bouw van het schip invloed hebben
op het voorkomen van risico's. Het minimaliseren van risico’s en voldoen aan de hiervoor
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geldende regelgeving en klanteisen is altijd het uitgangspunt.
De aanbeveling (6) aan NMT luidt:
"Zorg dat partijen in de maritieme maakindustrie geïnformeerd zijn over het
veiligheidsrisico van gevaarlijke instabiliteit bij asymmetrische beladingstoestanden.
Bereik dat deze partijen bijdragen aan het voorkomen van dit veiligheidsrisico, door
behoud van stabiliteit bij asymmetrische beladingstoestanden als uitgangspunt mee te
nemen bij het ontwerpen, bouwen en verbouwen van viskotters en de daaropgebruikte
uitrusting.’
NMT neemt deze aanbeveling ter harte en zal zich inspannen om het genoemde
veiligheidsrisico te helpen voorkomen, de acties die NMT tot dusverre heeft verricht zullen
straks worden benoemd.
We vinden het wel belangrijk om op te merken dat het kader waarbinnen de leden van NMT
opereren in grote mate worden bepaald door regelgeving en klanteisen. De leden van NMT
zullen dus niet zelfstandig in staat zijn om het veiligheidsrisico weg te nemen. Het is volgens
ons belangrijk dat in de regelgeving voor viskotters heldere bepalingen worden opgenomen
betreffende instabiliteit bij asymmetrische beladingstoestanden. De leden van NMT zijn bereid
en uitstekend in staat om hun klanten vervolgens te helpen om aan de regelgeving voor
viskotters te voldoen. Daarnaast zullen de leden van NMT ook pro actief meedenken met hun
klanten over hoe ze het veiligheidsrisico kunnen minimaliseren aanvullend op hetgeen wordt
vereist door regelgeving. Als er mogelijkheden zijn om de veiligheid te vergroten zullen de leden
van NMT hun klanten hierop wijzen en het gesprek over aangaan.
Acties naar aanleiding van aanbeveling
Na het verschijnen van het rapport heeft NMT dit toegezonden aan haar Contactgroep Visserij,
dit is een groep leden van NMT die actief zijn in de visserij. Deze leden hebben allemaal kennis
genomen van het rapport en hebben ook met vissers gesproken over het rapport en de impact
ervan.
NMT heeft in één op één contactmomenten het rapport besproken met leden die actief zijn in
het ontwerpen, bouwen en/of onderhouden van viskotters en deze leden hebben aangegeven
zich waar mogelijk in te zullen spannen om herhaling van dergelijke voorvallen in de toekomst
te voorkomen.
Daarnaast heeft NMT meerdere malen contact gehad met het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat over de werkgroep die in het leven is geroepen naar aanleiding van dit rapport.
Gezien de specialistische kennis die gevraagd werd was het niet zinvol dat NMT toetrad tot de
werkgroep maar heeft NMT een suggestie gedaan welke bedrijven die beschikken over de
benodigde specialistische kennis voor deelname aan de werkgroep benaderd konden worden.
Verder is afgesproken dat NMT geïnformeerd blijft over de activiteiten en voortgang van de
werkgroep en dat NMT indien gewenst de resultaten van de werkgroep zal delen via haar
kanalen.
Tot slot heeft NMT ook overleg gevoerd met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven en de Stichting Sectorraad Visserij. Er zal in lijn met de aanbeveling die aan hen is
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gericht door NMT ook een appel worden gedaan aan de onderwijsinstellingen waar opleidingen
Maritieme Tchniek worden gegeven om in het curriculum expliciet aandacht te geven aan
veiligheidsriciso’s en de geldende wet- en regelgeving. Hierdoor komen toekomstige
professionals al vroegtijdig in aanraking met deze onderwerpen hetgeen het
veiligheidsbewustzijn zal vergroten. Met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven en de Stichting Sectorraad Visserij is verder afgesproken elkaar op de hoogte te
houden van relevante ontwikkelingen.

Woord van dank
De Nederlandse maritieme maakindustrie is bekend om het ontwerpen en bouwen van
kwalitatief goede, duurzame en veilige schepen. Ongelukken aan boord van schepen zijn niet te
voorkomen maar het risico dient zo klein mogelijk te zijn. Indien er toch ongevallen plaatsvinden
zoals in dit geval het kapseizen en zinken van de viskotters UK-165 Lummetje en UK-171 Spes
Salutis dan is het goed om hier lering uit te trekken. NMT waardeert het daarom dat de
Onderzoeksraad voor Veiligheid naast de toedracht ook kijkt naar lering en de sector hier
middels aanbevelingen actief in betrekt.
Ik vertrouw er op u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over het standpunt en de
genomen acties naar aanleiding van uw rapport.
Met vriendelijke groet,

R.P. d^ Graaf
Algemeen Directeur
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