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De Onderzoeksraad voor Veiligheid

Als zich een ongeval of ramp voordoet, onderzoekt de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
hoe dat heeft kunnen gebeuren, met als doel daar lessen uit te trekken. Op die manier 
draagt de Onderzoeksraad bij aan het verbeteren van de veiligheid van Nederland. De 
Raad is onafhankelijk en besluit zelf welke voorvallen hij onderzoekt. Daarbij richt de 
Raad zich in het bijzonder op situaties waarin mensen voor hun veiligheid afhankelijk zijn 
van derden, bijvoorbeeld van de overheid of bedrijven. In een aantal gevallen is de Raad 
verplicht onderzoek te doen. De onderzoeken gaan niet in op schuld of aansprakelijkheid.

Onderzoeksraad
Voorzitter: ir. J.R.V.A. Dijsselbloem

prof. dr. mr. S. Zouridis
dr. E.A. Bakkum

Secretaris-directeur: mr. C.A.J.F. Verheij

Bezoekadres: Lange Voorhout 9
2514 EA Den Haag

Postadres: Postbus 95404
2509 CK Den Haag

Telefoon: 070 333 7000

Website: onderzoeksraad.nl
E-mail: info@onderzoeksraad.nl

Indien er verschil bestaat in de interpretatie van het Engelse rapport en het Nederlandse 
rapport, is het Nederlandse rapport leidend.
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AANBEVELINGEN

De perceptie bij een deel van de sector, dat een kapitein geen instructies kan krijgen, is 
historisch gegroeid. Van oudsher was een kapitein tijdens zeereizen op zichzelf en zijn 
bemanning aangewezen. In de huidige tijd is communicatie vanaf de wal met schepen 
verbeterd en is er regelmatig contact tussen kantoor en het schip. Dit biedt een rederij 
of eigenaar van schepen de mogelijkheid instructies te geven als een situatie hierom 
vraagt. De Onderzoeksraad doet daarom de volgende aanbeveling.

Aan de scheepsbeheerder Amasus:
1. Gebruik als rederij en eigenaar van schepen, in uitzonderlijke situaties waarin de 

veiligheid van de bemanning en het schip in het geding komt of dreigt te komen, de 
mogelijkheid om de kapitein instructies op te leggen.

Het vervrachten van (stuk)lading is een proces dat bestaat uit een aantal fundamentele of 
voorwaardelijke stappen. Bij elk van deze stappen zijn één of meerdere partijen 
betrokken die een bepaalde rol spelen in het proces. Uit dit voorval is gebleken dat het 
voor alle betrokken partijen van belang is om elkaar nadrukkelijk te attenderen op 
bijzonderheden van een lading, zoals al voorgeschreven is voor zware lading, ook als 
deze niet in de categorie ‘zware lading’ valt. Om dit te bevorderen doet de 
Onderzoeksraad de volgende aanbevelingen.

Aan de scheepsbeheerder Amasus:
2. Zorg dat stuwen en sjorren van bijzondere (stuk)lading, bijvoorbeeld lading met een 

excentrisch zwaartepunt of afwijkende vorm, aan boord zodanig uitgevoerd kan 
worden dat de praktijk in overeenstemming is met het vooraf bedachte plan. Dit 
voorval leert dat bij het opstellen van een plan dat in de praktijk uitvoerbaar is, in 
ieder geval aan de volgende onderwerpen aandacht besteed moet worden: 
a. Het aantoonbaar gebruik maken van de bij scheepsbeheerder en medewerkers 

bestaande kennis van en ervaring met het vervrachten van bijzondere (stuk)lading.
b. Het gebruiken van invoergegevens voor de sjorberekeningen van (stuk)lading, die 

nauwkeurig en overeenkomstig met de werkelijkheid zijn. 
c. Het opvragen van alle benodigde informatie bij het vervrachten van (stuk)lading 

en deze delen met de bemanning.

3. Toets indien afgeweken wordt van het oorspronkelijke sjorplan of de gewijzigde 
manier van stuwen en/of sjorren voldoet om de lading veilig te kunnen vervrachten.

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

Het Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika kwam op 5 april 2021 voor de kust van 
Noorwegen in de problemen. Het schip bevond zich op ongeveer 60 nautische mijl (NM) 
ten westen van de kust van Noorwegen in een noordwester storm. Aan dek van het 
schip stonden diverse boten, in het ruim stonden zes azimuth thrusters1 (in het vervolg 
aangeduid als roerpropeller) en een catamaran. Het schip was op weg van het Duitse 
Bremerhaven naar het Noorse Kolvereid.

Tijdens de reis verschoof een aantal van de roerpropellers in het ruim en veroorzaakte 
lekkage in een anti-heelingtank en ballastwatertanks van het schip. Het water uit de tanks 
liep vervolgens het ruim in. Door het schuiven van de roerpropellers en het lekkende 
water kreeg het schip een slagzij over stuurboord. De wind kwam uit het noordwesten 
met een kracht van 9 beaufort en er stonden golven met een hoogte van tien tot vijftien 
meter. De slagzij liep op tot ongeveer 30 graden wat maakte dat de situatie zorgelijk 
werd. In eerste instantie werden acht van de in totaal twaalf bemanningsleden 
geëvacueerd. De achtergebleven vier bemanningsleden probeerden het schip stabiel te 
houden. Aan het eind van de middag werden ook de laatste vier bemanningsleden 
geëvacueerd en bleef het schip op automatische piloot en met een motorvermogen van 
40 procent onbemand doorvaren. 

In de ochtend van 6 april werd duidelijk dat de voortstuwing was uitgevallen, waardoor 
het schip door de wind langzaam terug in de richting van de Noorse kust werd verzet. 
De slagzij liep op tot 45 graden. Ook verloor het schip gedurende de nacht een gedeelte 
van de deklading, de groene werkboot (figuur 1). Deze werkboot nam ook de kraanarm 
van de scheepskraan mee. De kraanarm bleef onder het wateroppervlak hangen en 
veroorzaakte schade aan de romp. Het schip naderde de kust van Noorwegen tot op 
zeven NM voordat op 7 april een sleepverbinding tot stand kon worden gebracht en het 
schip veilig naar de haven van Ålesund kon worden gesleept.

1 Een azimuth thruster is een speciaal soort scheepsschroef. De schroef zit in een behuizing (straalbuis) onder het 
schip. Aangezien de behuizing zelf 360 graden geroteerd kan worden, is een conventioneel roer niet nodig en is 
het schip beter manoeuvreerbaar. De Nederlandse benaming voor azimuth thruster is roerpropeller
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Figuur 1: De Eemslift Hendrika voor de Noorse kust met slagzij. (Bron: Noorse kustwacht)

Classificatie
Dit ongeval is een ernstig ongeval als bedoeld in de Casualty Investigation Code van de 
Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en EU-richtlijn 2009/18/EG. Dit betekent dat 
Nederland als vlaggenstaat de plicht heeft ervoor te zorgen dat een afweging gemaakt 
wordt of een onderzoek wordt uitgevoerd. Als uit het assessment blijkt dat er te leren 
lessen zijn of veiligheidswinst te boeken valt, heeft de Nederlandse staat een verplichting 
het onderzoek uit te voeren. Deze onderzoeksplicht ligt ook vast in het Besluit 
Onderzoeksraad Voor Veiligheid.

Op basis van het assessment heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek 
ingesteld. Het voorliggende rapport is het resultaat van dit veiligheidsonderzoek.

Onderzoeksaanpak en verantwoording
Door de beperkingen die opgelegd waren in verband met COVID-19 behoorde afreizen 
naar Noorwegen voor onderzoek niet tot de mogelijkheden. Een viertal bemanningsleden 
is direct na het voorval door de Onderzoeksraad via videobellen op afstand geïnterviewd. 
In samenwerking met collega’s van de Norwegian Safety Investigation Authority (NSIA) 
was onderzoek aan boord toch mogelijk. Twee collega’s van het NSIA zijn in de dagen na 
het voorval aan boord van het schip geweest om in naam van de Onderzoeksraad 
onderzoeksinformatie te verzamelen. Daarnaast heeft de Onderzoeksraad inzage 
gekregen in relevante documenten en fotomateriaal, en de Voyage Data Recorder (VDR) 
van het schip. Onderzoekers zijn in de periode na het voorval toen het schip in Harlingen 
lag voor reparatie, aan boord geweest om aanvullende interviews te houden en 
onderzoeksinformatie te verzamelen.
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Aan de hand van de analyse van deze onderzoeksinformatie is de Onderzoeksraad
gekomen tot dit rapport waarin de volgende onderzoeksvragen worden beantwoord:

• Waardoor kon het gebeuren dat het schip zware slagzij heeft gemaakt met 
evacuatie tot gevolg? 

• Welke lessen kunnen uit dit voorval getrokken worden? 

Afbakening 
Wat het meest opvalt aan dit voorval is het feit dat het schip zich met een dergelijke 
deklading in een noordwester storm voor de Noorse kust bevond. Dit gegeven hoeft 
nog niet te betekenen dat een schip in de problemen raakt. De noodsituatie ontstond 
doordat de lading roerpropellers in het ruim was gaan schuiven en een aantal tanks lek 
sloeg. Om te kunnen bepalen hoe het kwam dat het schip zich in die omstandigheden 
bevond en in welke mate de manier van sjorren heeft bijgedragen aan het ontstaan van 
het voorval, richt het onderzoek zich op de voorspelde en de daadwerkelijke 
weersomstandigheden, en op het proces van het vervrachten van de lading 
roerpropellers.

De reacties van de bemanningsleden op de noodsituatie, de reddingsoperatie door de 
Noorse autoriteiten en de bergingswerkzaamheden, zijn niet nader onderzocht. Het is 
voorafgaand aan een voorval vrijwel niet te bepalen hoe individuele personen reageren 
in een noodsituatie. De mogelijkheid om lessen te trekken wordt daardoor beperkt. De 
reddingsoperatie door de Noorse autoriteiten en de bergingswerkzaamheden voor de 
Noorse kust lagen buiten de invloedssfeer van de Raad. 
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2 TOEDRACHT 

De Eemslift Hendrika is een multipurpose-schip in eigendom van de rederij Amasus en 
wordt gecharterd door het bedrijf Starclass, dat gespecialiseerd is in het vervoer van 
jachten. Het schip vaart een driewekelijkse reis tussen Noorwegen en Turkije waarin ze 
aantal vaste havens aandoet. Wanneer er geen ruimte op het schip ingenomen wordt 
door jachten, kan Amasus dat opvullen met lading die de rederij zelf aanneemt. Hierdoor 
kunnen naast de vaste havens die het schip aandoet onder het contract met Starclass 
ook extra havens op de route aangedaan worden. Tijdens de noordgaande reis waarop 
het voorval gebeurde, had het schip een combinatie van charterlading en andere lading 
aan boord.

2�1 Tijdlijn

17 februari 2021

10 maart 2021

1-2 april 2021

Rotterdam – Bremerhaven 
(Duitsland)

Aflos-eerste stuurman 
bedacht sjorplan en 

tekende dat uit in ruim. 
Bootsman laste D-ringen 
op tanktop op instructies 

van eerste stuurman. 

Afdeling chartering 
ontving een aanvraag voor 

het vervrachten van een 
lading roerpropellers. 

Hierna vond overleg plaats 
met de kapitein over deze 

lading.

Imperia – Palermo
Italië

17-25 februari 2021

12 maart 2021

Bremerhaven – Kolvereid 
(Noorwegen)

Het schip vertrok uit 
Bremerhaven richting 

Kolvereid over open zee.

Het schip vertrok uit 
Rotterdam en kwam aan in 

Bremerhaven.

De roerpropellers werden 
in Palermo vanaf een 

ponton met eigen kranen 
in het ruim geladen en 

door de bemanning 
gesjord. 

Eerste stuurman maakte 
voorlopig stuwplan. Kapitein 

controleerde deze en 
stuurde hem ter controle en 
goedkeur naar de afdeling 

operations.

Palermo
Italië

3 april 2021

25 februari 2021

12 maart 2021

Noorse Zee

De roerpropellers in het ruim 
van kwamen los en gingen 
schuiven. Een anti-heeling 

tank en een aantal ballastwa-
tertanks werd lekgeslagen. 
De slagzij nam toe en de 

bemanning werd 
geëvacueerd.

Het schip vervolgde 
noordgaande reis. Op twee 
momenten lekte er tijdens 

slecht weer olie uit de 
roerpropellers.

Afdeling chartering sloot 
contract af voor het 

vervrachten van de roerpro-
pellers. Kapitein ontving 

reisinstructies. Eerste 
stuurman maakte stuwplan.

Middellandse Zee, Golf 
van Biscaje

5 april 2021

1 maart 2021

31 maart 2021

Een sleepverbinding met de 
Eemslift Hendrika kwam tot 

stand en het schip werd 
naar Ålesund gesleept.

In Rotterdam vond een 
tweede bemanningswissel 

plaats, de kapitein werd 
afgelost. De afloskapitein 

kreeg advies over het 
verslechterende weer.

In Rotterdam vond een 
bemanningswissel plaats, de 
aflos-eerste stuurman kwam 
aan boord. Hij was nieuw in 

zijn functie en liep een aantal 
dagen boven de sterkte mee. 

Ålesund

Rotterdam

7-8 april 2021

Figuur 2: Tijdlijn van gebeurtenissen voorafgaand aan het voorval.
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2�2 Toedracht

Aanvraag vervrachten lading roerpropellers
Op 17 februari 2021 kreeg de rederij van een Italiaanse cargadoor een aanvraag voor het 
vervrachten van zes roerpropellers van Palermo (Italië) naar Ulsteinvik (Noorwegen). 
Omdat het schip op het moment dat de roerpropellers geladen zouden moeten worden, 
bezig zou zijn met een noordgaande reis vanuit het Middellandse Zee gebied richting 
Noorwegen, werd vanuit de afdeling chartering aan de kapitein en eerste stuurman van 
het schip de optie voor het vervrachten van deze lading voorgelegd zodat bepaald kon 
worden of het mogelijk was de roerpropellers mee te nemen.

Voor het vervrachten van deze roerpropellers werd op 25 februari 2021 een 
vervrachtingsovereenkomst gesloten waarin onder meer bepaald werd waar en wanneer 
er geladen zou worden, wat er geladen zou worden en waar er gelost zou moeten 
worden. In de vervrachtingsovereenkomst voor het vervrachten van de roerpropellers 
stond aangegeven dat de bemanning van het schip zorg droeg voor laden, sjorren en 
lossen van de lading. Dit hield in dat de bemanning de lading zelf aan boord hees met 
de scheepskranen, de lading zelf sjorde met het scheepseigen sjormateriaal en de lading 
zelf weer zou lossen.

De informatie van deze aanvraag die de kapitein en eerste stuurman vanuit de afdeling 
chartering ontvingen was een reisinstructie en bevatte informatie over de laad- en 
loshaven; een overzicht van de gegevens van de roerpropellers; een technische 
specificatie van de roerpropellers met daarin een tekening met afmetingen en het 
zwaartepunt; en het gewicht van de roerpropellers, 60 ton per stuk. Eveneens werd 
daarbij vermeld dat de roerpropellers olie bevatten. De afmetingen van de roerpropellers 
zijn in figuur 3 in millimeters weergegeven. De eerste stuurman creëerde op basis van de 
reisinstructies een stuwplan wat door de kapitein werd goedgekeurd en naar de afdeling 
chartering werd gestuurd ter controle. De kapitein werkte al langer bij de rederij als 
stuurman, maar voer nu zijn eerste reis als kapitein. De goedkeuring aan de afdeling 
chartering was tevens de bevestiging van de kapitein dat het vervrachten van de 
roerpropellers volgens hem mogelijk was. 



- 11 -

Figuur 3: De afmetingen van de roerpropellers. (Bron: Amasus)

Omdat er in elke haven lading aan of van boord ging, werd het stuwplan continu 
aangepast. Op deze manier werd overzicht gehouden van de lading aan boord en wat er 
eventueel nog meegenomen kon worden. Daarnaast moest bij elke nieuwe lading die 
aan boord kwam of lading die van boord ging, de stabiliteit van het schip opnieuw 
gecontroleerd worden. 

Op 1 maart werd in Rotterdam de eerste stuurman afgelost. Hij werd vervangen door 
een stuurman die nieuw was in deze functie en zijn eerste reis aan boord maakte. De 
afgeloste eerste stuurman bleef een aantal dagen langer aan boord om een uitgebreide 
overdracht te realiseren en te assisteren waar dat nodig was.
 
Op basis van de ontvangen reisinstructies en het stuwplan, werden door de aflos-eerste 
stuurman sjorberekeningen gemaakt. Deze werden door de kapitein gecontroleerd en 
naar kantoor opgestuurd voor goedkeuring. Om de roerpropellers vast te zetten waren 
volgens de berekening tien sjorringen per roerpropeller nodig. Veiligheidshalve hebben 
de aflos-eerste stuurman en kapitein besloten uit te gaan van twaalf sjorringen waarbij 
tevens besloten werd dat de houdkracht van alleen sjorringen voldoende was en 
stoppers2 niet nodig waren. Met deze informatie heeft de aflos-eerste stuurman bepaald 
hoe de sjorringen in het ruim geplaatst moesten worden. 

2 Metalen platen die strak aan de onderkant tegen de lading aankomen en aan dek worden gelast om schuiven van 
lading te voorkomen.
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Daarna heeft hij in het ruim uitgetekend waar de roerpropellers zouden komen te staan 
en waar de sjorringen zouden moeten komen. Dit sjorplan3 werd niet op papier gezet, 
maar had de aflos-eerste stuurman in zijn hoofd.

De sjorringen bestonden uit sjorkettingen, waarvan sommigen gecombineerd met 
polyester stroppen, bevestigd aan D-ringen op de tanktop4 van het ruim. Omdat er 
onvoldoende geïntegreerde D-ringen in het ruim aanwezig waren, werd een aantal extra 
D-ringen op de tanktop gelast. De havenautoriteiten van Palermo verleende het schip 
geen heetwerk-vergunning (lassen) in de haven waardoor de kapitein en aflos-eerste 
stuurman besloten de D-ringen tijdens de zeereis naar Palermo op de tanktop te lassen.

Figuur 4: De roerpropellers zoals ze gesjord stonden in het ruim met duiding van de sjorringen. Gemaakt 

vanaf de voorzijde van het ruim kijkend naar achteren. (Bron: Amasus)

Het lassen van de D-ringen werd gedaan door de bootsman, die in het bezit was van een 
lascertificaat. De posities van de D-ringen waren, net als de positie van de roerpropellers, 
in het ruim uitgezet door de aflos-eerste stuurman. Nadat de lassen gelegd waren, 
werden ze visueel geïnspecteerd door de aflos-eerste stuurman. Tijdens het gehele 
werkproces maakte de aflos-eerste stuurman uit gewoonte en persoonlijke voorkeur 
foto’s. De sjorberekeningen zijn aangepast na het laden en sjorren van de roerpropellers 
om de praktijk weer te geven en ter controle van het sjorsysteem. Bij het hijsen werd in 
de kraan uitgelezen dat het gewicht van één roerpropeller 52 ton was. De roerpropellers 
werden op stukken plywood gezet. 

3 Een plan waarin het sjorsysteem getekend is. In het plan staat de hoeveelheid en configuratie van de sjorringen 
getekend, de lengtes van de sjorringen en de hoeken waaronder de sjorringen geplaatst worden. Dit plan wordt 
aangevuld met een lijst van eigenschappen van de sjorringen waaronder de belastbaarheid.

4 Benaming van het dek onderin het ruim.
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Na het vastzetten van de lading waren er per roerpropeller gemiddeld 14 sjorringen 
gebruikt. Bij het opnieuw maken van de sjorberekeningen werd uitgegaan van een 
gewicht van 52 ton en 14 sjorringen per roerpropeller. 

De reis in het Middellandse Zeegebied
Na het laden van de roerpropellers in Palermo op 12 maart 2021 vervolgde het schip 
diezelfde dag haar noordgaande reis richting Noorwegen. Tijdens deze reis werden de 
volgende havens bezocht: Napels, Ravenna, Porto Maghera en Ancona in Italië; Sibenik 
en Pula in Kroatië; Corfu in Griekenland en Alcudia in Spanje. In deze havens werd diverse 
lading geladen en gelost, voornamelijk jachten. In elke haven werd het stuwplan 
aangepast aan de nieuwe situatie. Sjorberekeningen van ladingen werden niet aangepast. 
Hierna voer het schip verder naar Rotterdam waar naast het laden en lossen van lading 
ook een bemanningswissel zou plaatsvinden.

Deze reis van Zuid-Europa naar Noord-Europa verliep zonder problemen. Wel gaf de 
bemanning aan dat er op twee momenten olie uit de tandwielkasten van de roerpropellers 
lekte. Richting Corfu kreeg het schip te maken met een sterke wind, windkracht 9 
beaufort, maar omdat het hogerwal was stond er geen deining. Toch lekten er enkele 
druppels olie uit de roerpropellers. Hetzelfde gebeurde richting de Golf van Biskaje. Het 
weer werd ook hier slechter en er lekten weer een paar druppels olie uit de tandwielkasten. 
Beide keren werd de olie met de daarvoor bestemde spullen aan boord opgeruimd en 
er werd tijdens de reis geen hinder van ondervonden. 

Op 31 maart 2021 kwam het schip aan in Rotterdam waar de kapitein afgelost werd. De 
afloskapitein ontmoette de dienstdoende kapitein aan boord en ontving van hem een 
overdracht. Onderdeel van deze overdracht was een ronde over het schip waarbij de 
lading aan dek bekeken werd, maar het ruim werd overgeslagen. De afloskapitein 
vertrouwde erop dat de lading in het ruim voldoende gesjord was. De overdracht werd 
aangevuld door een papieren versie. Tijdens deze overdracht werd de afloskapitein op 
de hoogte gesteld van de voorspelde, verslechterende weersomstandigheden richting 
Noorwegen. Ook de eigenaar van het schip kwam aan boord en adviseerde de 
afloskapitein om in Noorwegen in verband met het slechte weer onder beloodsing een 
route door de fjorden te nemen. 

Vanuit Rotterdam voer het schip verder naar Bremerhaven in Duitsland waar ze op 2 april 
2021 aankwam. Hier kwam de cargosuperintendent aan boord om de aflos-eerste 
stuurman te assisteren bij het lossen van een groene werkboot in Kolvereid (Noorwegen).
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De noodsituatie
In de vroege ochtend van 3 april 2021 vertrok het schip uit Bremerhaven richting 
Kolvereid in Noorwegen over open zee. Voorafgaand aan de reis van Bremerhaven naar 
Kolvereid zou op de route windkracht 8 tot 9 beaufort waaien. Dit bleek uit de 
weersvoorspellingen die de afloskapitein ter beschikking had in het weather routing5 

programma SPOS en de NAVTEX6 berichten in het Noordzee en Noorse Zee gebied. Op 
basis van deze voorspellingen besloot de afloskapitein de route over open zee te nemen.

De daadwerkelijke weersomstandigheden op 5 april 2021, ten tijde van het voorval waren 
in lijn met wat de voorspellingen aangaven. De windsnelheden lagen op de dag van het 
voorval tussen de 34 en 40 knopen en de wind kwam uit het noordwesten. De gemeten 
golfhoogten lagen iets hoger dan de voorspelling, rond 7,5 meter aan het begin van de 
dag en liepen op tot 10,8 meter aan het einde van de middag. Er stond een deining 
vanuit de richting west/westnoordwest met een hoogte oplopend tot 4,5 meter. Om 
zowel de deining als de wind vanuit dezelfde richting kwamen, versterkten deze elkaar.

Door de wind en de golven slingerde en stampte het schip hevig en in de avond van 4 
april had de afloskapitein tijdens zijn wacht de koers van het schip verlegd naar het 
noordwesten om met de kop in de golven te gaan liggen steken7 en zo de slingerbeweging 
van het schip te verminderen. Ook had hij de snelheid van het schip teruggehaald. De 
tweede stuurman nam het roer op 5 april om 0.00 uur na de wisseling van de wacht over 
en volgde het voorbeeld van de afloskapitein door te blijven steken. Om 04.00 uur kwam 
de aflos-eerste stuurman op wacht. Hij probeerde de koers te verleggen om weer 
richting de kust van Noorwegen te komen maar de slingerbewegingen bleken nog te 
hevig waardoor ook hij met de kop op de golven bleef steken.

Tijdens zijn wacht kreeg de aflos-eerste stuurman tweemaal een bilge high level alarm 
(HLA), eenmaal om 05.30 uur stuurboord voor en eenmaal rond 06.00 uur bakboord 
voor. De bilge werd beide keren leeggepompt en na het eerste bilge HLA vroeg de 
aflos-eerste stuurman aan de bootsman om samen met een matroos het ruim te 
controleren. Het tweede bilge HLA ging af terwijl de bootsman en de matroos in het 
ruim waren. Het was onduidelijk waardoor er water het ruim in was gelopen en hoeveel 
water het was. Omdat de aflos-eerste stuurman geen bevredigend antwoord kreeg van 
de bootsman besloot hij na zijn wacht zelf in het ruim te gaan kijken. Na zijn 
wachtoverdracht om 08.00 uur aan de afloskapitein ging de aflos-eerste stuurman om 
08.20 uur samen met de cargosuperintendent het ruim controleren, nadat ze eerst aan 
dek waren gegaan om een hijskraantje vast te zetten dat los was geraakt. Dit stuk lading 
van zes ton stond vast met vier sjorbanden waarvan de belastbaarheid tien ton per stuk 
was.

5 Weather routing is een commerciële service die aangeboden wordt door bedrijven aan vrachtschepen met als 
doel hun reis te optimaliseren door de route uit te zetten tegen de weersverwachtingen en zee condities. 

6 NAVTEX (NAVigational TEXt Messages) is een internationale, automatische radiotelexdienst om maritieme 
veiligheidsberichten zoals navigatie- en meteowaarschuwingen en spoedberichten zoals SAR-berichten te 
verzenden van kuststations naar schepen.

7 Met de boeg tegen de golf richting gaan liggen en snelheid uit het schip halen om op die manier zo comfortabel 
mogelijk een storm uit te zitten.
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De bilge is de laagste plaats op een schip onder de waterlijn waar de twee kanten 
van het schip samenkomen in de kielbalk. Op verschillende locaties in het schip 
zitten bilgeputten waarin bilgewater zich verzamelt. De bilgeputten zijn voorzien 
van een vlotter die het bilge HLA laten afgaan als het bilgewater in de bilgeputten 
een bepaalde hoogte bereikt. Met de bilgepompen, waarvan de zuigleiding 
aangesloten zit op de bilgeputten, kunnen de bilgeputten leeggepompt worden. 
Het HLA is op dit schip hoorbaar en zichtbaar op de brug, in de machinekamer en in 
de hut van de hoofdwerktuigkundige (HWTK). 

Figuur 5: Bilgeput in het ruim van het schip.

In het ruim constateerden de aflos-eerste stuurman en de cargosuperintendent een 
grote hoeveelheid water en bleken de voorste drie roerpropellers losgeraakt. Eén van 
die drie roerpropellers kwam als eerste los en zorgde voor een domino-effect waardoor 
de andere twee roerpropellers ook losraakten. Het schip lag eerst over stuurboord en 
slingerde toen terug naar bakboord. Het was zichtbaar dat ze een gat in de anti-heeling 
tank aan bakboord hadden geslagen en dat het ballastwater het ruim in liep. 
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Deze tank was vol en bevatte 355.2 m3 ballastwater waardoor het ruim snel volliep. Na 
deze constatering gingen de aflos-eerste stuurman en de cargosuperintendent naar de 
machinekamer waar ze de machinisten opdracht gaven de open top pomp8 te starten. 
De kleppen werden geopend en de pomp gestart maar de pomp draaide niet helemaal 
naar wens, de druk fluctueerde. De pomp zoog afwisselend goed en slecht aan. 

Figuur 6: De situatie in het ruim tijdens het voorval. Op de linkerfoto is te zien dat de voorste drie roerpropellers 

zijn losgeraakt. De rechterfoto laat, later op de ochtend, een deel van het water in het ruim zien. (Bron: 

Amasus)

8  Eemslift Hendrika kan als vrachtschip varen zonder luiken. Hierdoor is ze aangemerkt als een zogenaamd open-
top-vrachtschip. Om te mogen varen met een open top, dus zonder luiken, moet een schip aan een aantal eisen 
voldoen. Eén van de eisen is dat er voldoende pompcapaciteit in het bilgesysteem beschikbaar moet zijn om een 
bepaalde volumestroom binnenkomend regen- of groen water af te kunnen voeren. Ten minste één (Bilge Pump 
Open TOP (BPOT)) van de drie pompen die verplicht aanwezig moeten zijn, moet zoveel capaciteit hebben als 
gespecificeerd in de regelgeving opgesteld door de International Maritime Organization (IMO). De overige twee 
pompen moeten een gecombineerde capaciteit hebben die groter is dan of gelijk aan de capaciteit van de eerste 
pomp.
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Op het moment dat de aflos-eerste stuurman en cargosuperintendent hoorden dat de 
open top pomp niet naar behoren werkte, brachten ze een dompelpomp naar het ruim 
en lieten deze in de bakboord bilgeput zakken. Deze werkte echter ook niet goed 
genoeg omdat de opvoerhoogte te groot was. Kort daarna werd een andere 
ballastwatertank aan bakboord geraakt door één van de roerpropellers waardoor een 
nieuw gat werd gecreëerd. Ondertussen liep de slagzij tijdens het slingeren op tot 30 
graden.

De aflos-eerste stuurman informeerde de afloskapitein om 09.40 uur op de brug over de 
kritische situatie in het ruim. Hij probeerde dit eerst vanuit het ruim via de VHF radio, 
maar kreeg geen gehoor. Vervolgens ging de aflos-eerste stuurman naar de brug. 
Onderweg wekte hij de tweede stuurman. Nadat de eerste aflos stuurman op de brug 
kwam, begon de afloskapitein met ontballasten van de lekkende tanks. De tweede 
stuurman kwam ook op de brug en nam het ontballasten over van de afloskapitein. Om 
10.10 uur ging de afloskapitein zelf naar het ruim om de situatie te bekijken. Op het 
moment dat de afloskapitein in het ruim kwam, begon het schip wederom flink te 
slingeren. De drie eerder losgeslagen roerpropellers schoven van de ene naar de andere 
kant, de andere drie stonden nog vast gesjord in hun positie. De bewegingen van het 
schip werden zo extreem dat de cargosuperintendent het mogelijk achtte dat de 
stabiliteit in gevaar kwam en de situatie oncontroleerbaar werd.

De cargosuperintendent had eerdere ervaring als kapitein aan boord van het schip en 
nam op natuurlijke wijze de leiding over van de afloskapitein, die door de omstandigheden 
bevroor en geen leiding meer gaf. De cargosuperintendent gaf het bevel het ruim te 
verlaten waarna de afloskapitein, de HWTK, de aflos-eerste stuurman en de 
cargosuperintendent het ruim verlieten. De cargosuperintendent rende naar de brug en 
gaf onderweg het bevel aan de matrozen om hun overlevingspakken aan te trekken. 
Eenmaal op de brug stuurde de cargosuperintendent rond 11.00 uur een noodoproep 
uit. Het schip lag toen op ongeveer 60 NM uit de kust. De Noorse kustwacht reageerde 
vrijwel direct en vroeg naar de omstandigheden en wat er nodig was. Vanwege de uiterst 
zorgwekkende situatie werd besloten tot de evacuatie van een aantal van de 
bemanningsleden. De Noorse kustwacht stuurde een SAR helikopter. De 
cargosuperintendent nam het schip over op handsturing en bleef standby bij de VHF. De 
bemanning trok hun reddingsvesten aan en verzamelde op het hoofddek. 

Om 11.24 uur arriveerde de SAR helikopter. Acht van de twaalf bemanningsleden werden 
geëvacueerd. De afloskapitein, HWTK, cargosuperintendent en aflos-eerste stuurman 
bleven aan boord om het water uit het ruim te pompen in een poging het schip stabiel te 
krijgen. Omdat het met de pompen van het schip zelf niet snel genoeg lukte werd de 
kustwacht gevraagd om twee draagbare pompen aan te leveren. Deze pompen werden 
aan boord gebracht met de helikopter. Het lukte om één pomp het ruim in te krijgen 
maar vanwege de heftige bewegingen van het schip raakten hierbij twee 
bemanningsleden lichtgewond. Er is niet meer geprobeerd de tweede pomp het ruim in 
te krijgen.
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Aan het begin van de avond om 18.34 uur besloot de cargosuperintendent om te 
evacueren. De slagzij nam toe, de weersomstandigheden verslechterden en de nacht 
begon in te vallen. Een eventuele reddingsoperatie in de nacht was niet wenselijk en 
verkleint de kans op succes. Daarnaast waren drie van de vier bemanningsleden gewond 
geraakt waarvan één, de afloskapitein, er slecht aan toe was. Hij was op de brug door 
een slingering van het schip tegen de wand gesmeten.

De HWTK, afloskapitein en aflos-eerste stuurman sprongen vanaf het achterdek in het 
water en werden door de helikopter opgepikt. De cargosuperintendent heeft het schip 
op de automatische piloot gezet met de kop in de wind en de motor op 40 procent 
vermogen vooruit. Hij verliet de brug als laatste, sprong ook in het water en werd als 
laatste door de helikopter opgepikt.

De gehele nacht voer het schip op automatische piloot met een lage snelheid tegen de 
wind in. In de ochtend van 6 april werd duidelijk dat de voortstuwing was uitgevallen, 
waardoor het schip stuurloos door de wind terug in zuidwestelijke richting werd verzet. 
De slagzij liep hierbij op tot 45 graden. Ook verloor het schip vanwege de extreme halen 
gedurende de nacht een gedeelte van de deklading, een groene werkboot die daarbij 
ook de kraanarm van de scheepskraan meenam. De kraanarm bleef onder het 
wateroppervlak hangen en veroorzaakte daar door het stoten schade aan de romp. Om 
10.00 uur arriveerde het kustwachtschip de KV Sortland ter assistentie en bleef standby 
bij het schip. Rond het middaguur had het schip de Noorse kust tot op 50 NM genaderd.

Inmiddels was door de rederij een extern bergingsbedrijf gecontracteerd om het schip 
te bergen. Het bergingsbedrijf huurde op 7 april om 04.00 uur twee schepen in ter 
assistentie, de sleepboten BB Ocean en de Normand Drott. Om 07.00 uur arriveerde de 
KV Bergen ter plaatse. Rond 07.45 uur was het schip nog maar twaalf NM van de kust 
verwijderd. 

In de avond van 7 april lukte het bergingsmedewerkers aan boord van de Eemslift 
Hendrika te komen. Eén van deze sleepboten had inmiddels een lijn naar het schip weten 
over te schieten, waardoor de bergingsmedewerkers relatief snel een sleepverbinding 
tot stand konden brengen. Het schip was de Noorse kust ondertussen tot op zeven NM 
genaderd en daarmee in de Noorse territoriale wateren terecht gekomen. 

Toen de sleepverbinding eenmaal tot stand was gekomen, werd het schip naar 
Flatholmen in Alesund, gesleept. Daar kon het schip verder worden gestabiliseerd, werd 
het water uit het ruim gepompt en het schip geïnspecteerd. De groene werkboot werd 
ook geborgen. Er was schade aan de lading maar er was geen lading verloren gegaan. 
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3 ACHTERGRONDINFORMATIE

3�1 Bemanning 

Op 5 april 2021 waren er twaalf zeevarenden aan boord van het schip (tabel 1). De 
afloskapitein was net een paar dagen aan boord nadat hij op 1 april 2021 zijn voorganger 
in de haven van Rotterdam had afgelost. Hij had ruime ervaring op zee en heeft eerder 
via een uitzendbureau voor Amasus gevaren, zowel op de Eemslift Hendrika als op 
zusterschepen van het schip. Hij was bekend met varen bij Noorwegen.

De aflos-eerste stuurman was nieuw bij Amasus en ook nieuw in zijn rol als eerste 
stuurman. Hij maakte zijn eerste reis als eerste stuurman aan boord van het schip. 

Tabel 1: De bemanningssamenstelling op 5 april 2022.

Functie Nationaliteit

Afloskapitein Nederlands

Aflos-eerste Stuurman Nederlands

Tweede Stuurman Nederlands

HWTK Oekraïens 

Tweede machinist Nederlands

Kok Filipijns

Bootsman Filipijns

Matroos Filipijns

Matroos Filipijns

Matroos Filipijns

Cargosuperintendent Nederlands

Stagiair Nederlands

De kapitein die in Rotterdam afgelost werd, voer sinds een aantal jaar bij Amasus. Eerst 
in de functie van eerste stuurman en vervolgens als kapitein. Tijdens de reis van de 
Middellandse Zee naar Noord-Europa voer hij zijn eerste rotatie als kapitein. Hij had ook 
vaker voor de kust van Noorwegen gevaren. 
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3�2 Het schip 

De Eemslift Hendrika is gebouwd in 2015 en kwam in 2017 onder beheer van Amasus. 
Het schip is één van de heavy lift schepen binnen de vloot van de scheepsbeheerder 
met een tweetal eigen kranen om zelfstandig lading aan boord te kunnen hijsen. Het 
schip heeft zowel de mogelijkheid lading te vervoeren aan dek als in het ruim. Langs het 
ruim zit een aantal ballastwatertanks die gebruikt worden om het schip te ballasten om 
een bepaalde stabiliteit van het schip te krijgen. 

Figuur 7: Een uittreksel van het algemeen plan van het schip. (Bron: Amasus)

3�3 Scheepsbeheerder 

Amasus is gevestigd in Delfzijl en biedt een grote verscheidenheid aan diensten aan. De 
scheepsbeheerder is onder andere actief in de bevrachting en de offshore maar biedt 
ook tenderservice naar, onder andere, windparken aan. De Eemslift Hendrika is eigendom 
van Eemslift Hendrika BV en wordt voornamelijk gebruikt voor het vervrachten van 
jachten.
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4 ANALYSE

De analyse van dit voorval richt zich op de achterliggende factoren die hebben 
bijgedragen aan het ontstaan van het voorval met het schip en de rol van de 
scheepsbeheerder. Voor de analyse is onder andere gebruik gemaakt van de TRIPOD 
Beta analyse methode. 

De directe oorzaak van het voorval met de Eemslift Hendrika is het losraken van de 
roerpropellers in het ruim. Een samenloop van omstandigheden heeft er uiteindelijk toe 
geleid dat de roerpropellers losraakten. Hier zit een aantal achterliggende factoren 
achter. Deze zijn te koppelen aan zowel de weersomstandigheden waar de Eemslift 
Hendrika zich op dat moment in bevond als aan de manier waarop de lading was gesjord.

Om te bepalen wat de achterliggende factoren zijn geweest, is gekeken naar de manier 
waarop het vervrachten van de lading roerpropellers is gegaan en hoe dit zich verhoudt 
tot de geldende standaard voor het vervrachten van stuklading. De reis die het schip 
maakt is hier onderdeel van. De Raad heeft hiervoor een referentie opgesteld waartegen 
de bevindingen in dit onderzoek zijn gespiegeld. Deze referentie is tot stand gekomen 
door het bestuderen van diverse naslagwerken over het stuwen en sjorren van (stuk)
lading; door gesprekken met verschillende experts; en door gesprekken met rederijen 
over het vervrachten van (stuk)lading. Ook heeft de Raad een aantal berekeningen laten 
uitvoeren door een externe partij, EVH Surveys. Het rapport hiervan is terug te vinden in 
bijlage A. 

4�1 De weersomstandigheden, zee condities en bewegingen van  
 het schip

Aan boord worden meerdere bronnen gebruikt om een goed beeld te krijgen van de te 
verwachte weersomstandigheden. Een veelgebruikte bron is de meteorologische 
waarschuwingen die binnenkomen via de NAVTEX. Daarnaast maken rederijen vaak 
gebruik van één of meer meteorologische instituten die weersvoorspellingen aanleveren. 
Ook kunnen bemanningsleden tegenwoordig steeds gemakkelijker weersverwachtingen 
online opzoeken via openbare platforms als Weeronline.

Aan boord gebruikten de kapitein en de stuurlui het weather routing programma SPOS. 
Een programma dat meteorologische gegevens gebruikt om de optimale route voor het 
schip te berekenen en tevens weersvoorspellingen laat zien. Naast SPOS gebruikte de 
bemanning ook de meteorologische waarschuwingen die binnenkwamen via NAVTEX.
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Voorafgaand aan de reis van Bremerhaven naar Kolvereid was zwaar weer voorspeld. 
Figuren 18, 19, 20 en 21 laten de weersvoorspellingen uit SPOS zien op 3, 4 en 5 april. 
De voorspellingen op 3 en 4 april golden voor de datum en tijd die weergegeven zijn op 
de figuur. Tevens is met een vooruitblik van 36 en 42 uur te zien wat de voorspelde 
weersomstandigheden op 5 april om 0.00 uur en om 06.00 zouden zijn. De tijden zijn 
weergegeven in UTC9. 

De weersvoorspelling uit SPOS is weergegeven in een weerkaart. In de weerkaart 
staan de lijnen van gelijke druk, isobaren, getekend. Hoe dichter deze lijnen bij 
elkaar liggen, hoe groter de horizontale luchtdrukverschillen over een bepaalde 
afstand zijn en hoe groter de windsnelheid is. De windrichting wordt in de kaart 
aangegeven met een streep in de richting waaruit de wind waait. Afhankelijk van de 
snelheid worden aan het uiteinde van de streep vanen geplaatst. Elke hele vaan 
stelt 10 knopen voor en elke halve vaan 5 knopen. De windsnelheden staan ook in 
knopen opgeschreven in de kaart. Gebieden waar het harder waait zijn roder van 
kleur.

In de kaart staan ook een koufront en een warmtefront getekend. Fronten zijn 
scheidingslijnen tussen verschillende luchtsoorten. Een koufront wordt weergegeven 
door een blauwe lijn met blauwe driehoeken in de bewegingsrichting van de koude 
lucht. De koude lucht komt achter het front aan en bevindt zich aan de gladde kant 
van de lijn. Een warmtefront is een rode lijn met halve cirkels. Met het passeren van 
een koufront gaan meestal buien gepaard.

9 Coordinated Universal Time (UTC) is een tijdstandaard gebaseerd op de atoomklok en gecoördineerd met de 
rotatie van de aarde.
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Figuur 8: De weersvoorspelling op 3 april om 12.00 uur UTC zonder vooruitblik

Figuur 9: De weersvoorspelling op 4 april om 12.00 uur UTC zonder vooruitblik.
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Figuur 10: De weersvoorspelling op 3 april 12.00 uur UTC met een vooruitblik van 36 uur naar 5 april 

om 0.00 uur UTC. 

Figuur 11: De weersvoorspelling op 3 april 12.00 UTC met een vooruitblik van 42 uur naar 5 april 

om 06.00 uur UTC.
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Boven Noorwegen ontwikkelde zich een lagedrukgebied. Ten noorden van de 
Shetlandeilanden, op open zee, werd voor 5 april een noorderwind voorspeld met 
windsnelheden die konden oplopen tot 50 knopen (10 beaufort) en golfhoogten van 
12,5 meter. Op 3 april, de dag dat het schip vertrok uit Bremerhaven, was de voorspelling 
dat er een noorderwind met een snelheid van 22 knopen (6 beaufort) zou waaien op de 
Noordzee. Voor de kust van Noorwegen zou er een wind waaien met een snelheid van 
24 tot 30 knopen (6 tot 7 beaufort). De windrichting voor de kust van Noorwegen was 
toen nog west, maar zou draaien naar noord waarbij de voorspelde windsnelheid opliep 
naar 40 knopen (8 beaufort). De voorspelde golfhoogten waren op 3 april tussen de 5 en 
6 meter bij de kust van Noorwegen. Voor 5 april waren 06.00 uur waren golfhoogten van 
7 tot 9 meter voorspeld. De voorspelde deining kwam uit het westen. 

De NAVTEX berichten van de Nederlandse kustwacht gaven een soortgelijk beeld van 
de voorspelling in het Noordzee gebied vanaf Bremerhaven, er zou een noordwesterwind 
met een windkracht van 3 tot 4 beaufort waaien. Deze zou draaien naar zuidwest met 
een windkracht 5 tot 6 beaufort. De windkracht zou op 5 april oplopen naar 7 tot 8 
beaufort met mogelijk 9 beaufort. Berichten van de Noorse kustwacht gaven op 3 april 
een voorspelling van een noordwesterwind met windkracht 8 tot 9 beaufort voor de 
Noorse kust. Latere berichten gaven een windkracht van 9 tot 10 beaufort op voor de 
Noorse kust. 

De afloskapitein schatte bij het vertrek uit Bremerhaven het risico van de reis over open 
zee met de voorspelde weersomstandigheden en zeecondities in als hanteerbaar en 
besloot deze route te nemen. Daarin kan aangenomen worden dat de afloskapitein op 
de hoogte was van het feit dat het windkracht 8 tot 9 zou worden voor de kust van 
Noorwegen en wat het effect van een noordwesterstorm op de golfhoogten kan hebben. 

In situaties waarin een windveld van een noordwesterstorm precies in de richting 
van de deining trekt, kunnen extreem hoge golven ontstaan. Lagedruksystemen 
waaien bijna altijd vanuit het westen richting Noorwegen en worden vaak versterkt 
als ze de Noord-Atlantische Oceaan oversteken. Dit, in combinatie met grote 
temperatuurverschillen tussen verschillende oceaanstromingen en grote gebieden 
zoals Groenland, maakt de wind sterker en de golven extra groot. Vooral als de 
aangevoerde lucht veel kouder is dan het zeewater. Hierdoor groeien de golven 
sneller aan. Bovendien vormen zich dan ook buien met windstoten die ook 
bevorderlijk zijn voor de golfgroei. Langs de Noorse kust zijn, op zulke momenten, 
golven van 12 meter hoog gemeten. In delen van de Noorse zee, waar het water 
veel dieper is, zijn dan golfhoogtes van meer dan 20 meter mogelijk. Desondanks 
zijn in de maand april zulke hoge golven voor de kust van Noorwegen vrij zeldzaam. 
De gemiddelde golfhoogte in april is 2,5 meter.
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Op verschillende locaties langs de Noorse kust zijn op basis van metingen en modeldata 
windsnelheden en golfhoogten bepaald. In combinatie met de gegevens uit de Voyage 
Data Recorder (VDR) kon bepaald worden wat de daadwerkelijke weersomstandigheden 
waren. De windsnelheden lagen op 4 april tussen de 41 en 55 knopen (9 tot 10 beaufort) 
met uitschieters naar 63 knopen (11 beaufort) en daarmee hoger dan voorspeld. Op die 
momenten was het voor de afloskapitein nog mogelijk om te schuilen of een route 
binnendoor te nemen.

De daadwerkelijke weersomstandigheden ten tijde van het voorval waren in lijn met wat 
de voorspellingen aangaven. Op het moment van het voorval was de windsnelheid 
tussen de 34 en 40 knopen (8 beaufort) en kwamen uit noordwestelijke richting. Gemeten 
golfhoogten lagen rond 7,5 meter aan het begin van de dag en liepen op tot 10,8 meter 
aan het einde van de middag. Er stond een deining vanuit de richting west/westnoordwest 
met een hoogte oplopend tot 4,5 meter.

Figuur 12: Een overzicht van de windsnelheden in meter per seconde (m/s) zoals opgeslagen in de VDR aan 

boord van het schip.
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Na het vertrek uit Bremerhaven verslechterde de weersvoorspellingen naar windkracht 9 
tot 10 beaufort. Het schip voer op dat moment voor de kust van Denemarken richting 
zuid Noorwegen. De hoge golven van ongeveer 12 tot 15 meter voorafgaand aan het 
voorval, veroorzaakt door de combinatie van zeegang en deining, stonden precies dwars 
op de route van het schip waardoor het schip hevig slingerde en stampte. Het was vrijwel 
niet mogelijk koers en vaart te behouden en zorgde ervoor dat de afloskapitein besloot 
om de storm uit te rijden door de kop op de golven te houden en de snelheid terug te 
nemen. 

Bij het maken van de beslissing om te vertrekken uit Bremerhaven vertrouwde de 
afloskapitein erop dat de lading in het ruim effectief gesjord was en ging niet uit van een 
extra risico veroorzaakt door het schuiven van lading. De afloskapitein had tijdens en na 
de overdracht van de dienstdoende kapitein zelf niet gecontroleerd hoe de lading in het 
ruim stond. Tijdens een overdracht is het een goede gewoonte van een afloskapitein om 
het hele schip na te lopen. 

Uit het feit dat de roerpropellers losraakten, werd afgeleid dat het sjorsysteem deze 
omstandigheden niet aankon. Een effectief opgezet sjorsysteem in goede staat zou deze 
omstandigheden kunnen weerstaan. Dit werd onderbouwd tijdens gesprekken met 
andere rederijen en experts op het gebied van lading sjorren. Tevens is dit het 
uitgangspunt van de advanced calculation method zoals toegepast in Annex 13 van 
de Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing (CSS code). Bij deze 
rekenmethode wordt gebruik gemaakt van berekende versnellingen die kunnen 
optreden op een schip. Bij het berekenen van deze versnellingen voor de CSS code 
werd uitgegaan van operaties in onbeperkt gebied en gedurende het hele jaar, en 
een scheepssnelheid van 15 knopen. Hiermee worden bijna alle weers-
omstandigheden die kunnen voorkomen, ondervangen.

De weersverwachtingen bij vertrek uit Bremerhaven waren niet zodanig dat de 
afloskapitein er direct een gevaar in zag de route over zee te kiezen. Ook toen de 
weersvoorspellingen verslechterden, koos de afloskapitein ervoor om door te varen. 
Het schip kon het aan, maar het effect dat de noordwesterstorm op de hoogte en 
richting van de golven had, werd door de afloskapitein onderschat. Hierdoor was 
het onmogelijk koers en vaart te houden en moest de afloskapitein de storm 
uitrijden. Alternatieven voor de reis over zee werden niet benut.

Bij de beslissing van de afloskapitein om te vertrekken uit Bremerhaven over open 
zee, vertrouwde hij erop dat het sjorsysteem van de roerpropellers effectief was, 
zonder dit zelf gecontroleerd te hebben. Het sjorsysteem zoals aangebracht op de 
roerpropellers, kon deze weersomstandigheden en zeecondities echter niet aan. 
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4.1.1 Operationele limieten en adviezen
Binnen de rederij zijn er voor de schepen geen operationele limieten vastgesteld voor 
het vervoeren van lading, de verantwoordelijkheid en afwegingen liggen bij de kapitein. 
Het kan wel voorkomen dat er lading vervoerd moet worden waarbij de klant of de 
verzekering aangeeft tot welke weersomstandigheden er gevaren mag worden. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij kostbare jachten. 

In het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) van Amasus wordt een procedure 
beschreven voor het plannen van een zeereis. Hierin wordt genoemd dat de kapitein 
verantwoordelijkheid draagt voor het vooraf plannen van een reis. Deze taak kan ook 
door een officier worden uitgevoerd waarbij de kapitein wel eindverantwoordelijk blijft. 
De procedure vestigt aandacht op het ter beschikking hebben van de correcte nautische 
kaarten en publicaties die nodig zijn voor de beoogde reis. Er moet accurate, complete 
en recente informatie instaan over gevaren voor de navigatie die permanent en 
voorspelbaar van aard zijn, en relevant zijn voor een veilig navigatie van het schip. 
Nergens in de procedure staat expliciet vermeld dat de weersvoorspellingen 
geraadpleegd moeten worden. Desondanks is met zekerheid te zeggen dat de 
weersvoorspellingen wel geraadpleegd werden omdat dit een kernactiviteit bij het 
maken van een reisplan is.

De CSM beschrijft wat mogelijke acties kunnen zijn in geval van zwaar weer. De CSM is 
geschreven vanuit het oogpunt van behoud van lading en invloed van lading op de 
veiligheid van het schip. De nadruk ligt bij het benoemen van mogelijke acties op het 
verminderen van de versnellingen die optreden op het schip en de lading als gevolg van 
zwaar weer. In deze specifieke sectie wordt geadviseerd over hoe krachten als gevolg 
van grote versnellingen te verminderen. Eén van de genoemde punten is het vermijden 
van gebieden met zwaar weer en zware zee condities. In de CSM wordt niet gedefinieerd 
wat ‘zwaar weer’ is en wordt er vooral een beroep gedaan op goed zeemanschap.

Goed zeemanschap
Goed zeemanschap is wat genoemd wordt een open norm in de regelgeving die op 
het water geldt. In het algemeen zal gelden dat wanneer men zich aan de regels 
houdt, dit als goed zeemanschap zal worden aangemerkt. Maar de norm houdt ook 
in dat de schipper ook of juist bij het ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften, alle 
voorzorgsmaatregelen moet nemen die nodig zijn om gevaarlijke situaties te 
voorkomen. Er kunnen zelfs situaties zijn waarin goed zeemanschap vereist dat van 
de regels wordt afgeweken; zouden deze klakkeloos gevolgd worden met als gevolg 
schade aan eigen schip of bemanning of aan derden, dan zal er sprake zijn van slecht 
zeemanschap.
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Voor de reis van Bremerhaven naar Kolvereid waren verschillende routes mogelijk. De 
kapitein kon de reis over open zee maken en er was de mogelijkheid om in Noorwegen 
onder beloodsing een route door de fjorden te nemen. Een dergelijke route loopt bijna 
in zijn geheel over binnenwater met een klein aantal punten waarop een open zee 
passage nodig is. Het grootste voordeel van deze mogelijkheid is dat een schip beter 
beschut is tegen de wind en de golven. De eigenaar van het schip adviseerde de 
afloskapitein op meerdere manieren om een route binnendoor te nemen omdat hij het 
niet nodig achtte het risico te nemen terwijl er een alternatief bestond. Kosten en de 
aankomsttijd van het schip in Kolvereid speelden hierbij geen rol. Daarmee lag de 
beslissing bij de afloskapitein en werd door de eigenaar of de rederij geen verbod op 
uitvaren gelegd of opdracht gegeven een andere route te nemen.

De afloskapitein schatte het risico van de reis over open zee met de voorspelde 
weersomstandigheden en zee condities anders in dan de eigenaar en besloot deze route 
te nemen. Zijn perceptie van de hoeveelheid administratie die gepaard ging met het 
binnendoor varen onder beloodsing speelde mee in de afweging. De afloskapitein had 
vanuit het verleden minder goede ervaringen met de autoriteiten in Noorwegen. Deze 
ervaringen speelden ook een rol in de beslissing om door te varen en de storm uit te 
rijden.

Vanuit het International Safety Management-Code (ISM-Code)10 is bepaald dat de 
kapitein eindverantwoordelijke is aan boord van zijn schip. Hij draagt zorg voor het veilig 
naar de bestemming varen van het schip en haar bemanning. Wanneer de veiligheid van 
het schip en haar bemanning in het geding komt heeft de kapitein de autoriteit en 
verantwoordelijkheid om adequate beslissingen te nemen en de assistentie van de 
rederij daarbij te vragen indien nodig. Dit is, zoals de wet vraagt, opgenomen in het VSM 
van de rederij. Dit gegeven houdt niet in dat een kapitein niets opgelegd kan worden of 
kan worden geïnstrueerd in het opvolgen van een bepaald advies. 

In geval van zwaar weer werd op verschillende manieren advies gegeven door 
middel van richtlijnen in handleidingen of advies vanuit de rederij, maar op geen 
enkel moment was er sprake van vastgestelde limieten waarbinnen geopereerd 
mocht worden. De eigenaar van het schip adviseerde de afloskapitein een route 
onder beloodsing door de fjorden te nemen. Er werd door de rederij en eigenaar 
op geen enkel moment een verbod om uit te varen opgelegd of opdracht gegeven 
aan de afloskapitein om een alternatieve route te nemen. 

Hoewel de afloskapitein, op basis van de weersvoorspellingen, geen direct gevaar 
zag in de route over zee, was een route door de binnenwateren van Noorwegen een 
veiliger alternatief. 

10 ISM-Code chapter 5 – Master’s responsibility and authority
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4�2 Vervrachten van de lading roerpropellers

De rederij heeft voor het schip een contract afgesloten voor het vervrachten van jachten. 
Buiten dat contract om kan het schip andere lading meenemen als daar aan boord ruimte 
voor is. Per dag komt er bij de afdeling chartering een aanbod van circa 6000 vrachten 
per email binnen. De aanvragen worden gefilterd op aanvragen die voor de rederij 
aantrekkelijk en mogelijk zijn. Factoren waar naar gekeken wordt zijn onder andere het 
type lading, afmetingen en gewicht, en de locatie en bestemming van de lading. Voor 
iedere lading, afhankelijk van de afspraken, kan een andere vervrachtingsovereenkomst 
opgesteld worden.

Op het moment dat de afdeling chartering een aanbieding krijgt voor het vervrachten 
van lading, wordt eerst overlegd met de afdeling operations. De algemene werkwijze 
binnen de rederij is dat voor een stuk lading zwaarder dan 100 ton, medewerkers van de 
afdeling operations een stuwplan en een sjorberekening maken om na te gaan of een 
lading veilig vervoerd kan worden. Is de lading lichter dan 100 ton, dan wordt deze stap 
uitgevoerd door de kapitein en eerste stuurman aan boord van het schip. In beide 
gevallen vindt overleg plaats tussen de kapitein en eerste stuurman, en de medewerkers 
op kantoor. Bevestiging dat de lading meegenomen kan worden op de desbetreffende 
reis wordt door de kapitein teruggekoppeld aan de afdeling operations waarna de 
afdeling chartering het contract definitief maakt. 

4.2.1 De aanvraag voor het vervrachten van de lading roerpropellers

Op 17 februari ontving de afdeling chartering een aanvraag voor het vervrachten van 
een zestal roerpropellers. De lading werd aangeboden door een cargadoor, een 
tussenpartij tussen de klant en de vervrachter. De informatie die bij de aanvraag geleverd 
werd was summier en bestond uit het volgende:
• Laadhaven: Palermo, Italië - Fincantieri werf
• Loshaven: Ulsteinvik, Noorwegen,

maximale lengte 136 m - diepte van 6 (achter) - 17 m (boeg)
• Periode: 5 – 9 maart
• Lading: zes roerpropellers - afmetingen 673 x 500 x 481 centimeter -

60 ton per stuk, roerpropellers gevuld met olie – niet gevaarlijk
• FAS / Liner out hook
• Als deellading
• Onderdeks
• Niet stapelbaar

Na overleg tussen de rederij en de cargadoor en tijdens het opstellen van het contract 
werd door de cargadoor aanvullende informatie verstrekt aan de rederij over de lading 
roerpropellers en werd een aantal garanties van de rederij gevraagd. De garanties die 
de rederij moest geven betroffen de staat van het schip en de staat van de systemen en 
materialen die gebruikt werden. Ook werd een geldig certificaat van het sjormateriaal 
gevraagd. 
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Voor het vervrachten van de roerpropellers werd op 25 februari 2021 het contract 
afgesloten. De informatie die opgenomen was in het uiteindelijke contract van deze 
lading roerpropellers was onderverdeeld in een aantal categorieën en bevatte het 
volgende:

• Details van het schip en de reis
De laadhaven was Palermo in Italië en de loshaven Ulsteinvik in Noorwegen. Er
werden ook nadere details over de laad- en loshaven gegeven. De kapitein was
verantwoordelijk voor het coördineren van de laad- en losoperaties. Daaronder viel
ook de verantwoordelijkheid voor het sjorren van de lading.

• De lading
Over de lading werd aangegeven dat de tandwielkasten van de roerpropellers gevuld
waren met olie en dat deze olie geen gevaar vormde tijdens transport. Vervolgens
kwam de instructie dat het laden en lossen plaats moest vinden met de eigen kranen
van het schip, bediend door de eigen bemanning voor zover de lokale autoriteiten dit
toelieten. Hiervoor moest het schip beschikken over al het benodigde materiaal om
zelf de lading te laden en lossen. Een belangrijke regel in het contract vermeldde dat
alle roerpropellers voldoende hijs- en sjorpunten hadden om de lading veilig te
kunnen hijsen en sjorren.

Naast de informatie opgenomen in het contract had de rederij ook een technische 
specificatie van de roerpropellers ontvangen met daarin een tekening met afmetingen 
en positie van het theoretische zwaartepunt, en een foto van één roerpropeller. Er waren 
vanuit de cargadoor geen instructies doorgegeven aan de rederij over hoe de lading 
gehesen of gesjord moest worden. De informatie bevatte ook geen operationele limieten 
of eisen over de toegestane windkracht of golfhoogte voor het vervrachten van de 
roerpropellers. Tevens viel uit de informatie niet op te maken waar de sjorpunten van de 
lading zaten of wat de houdkracht was. In het Cargo Securing Manual (CSM) van de 
rederij staat ook niet beschreven welke informatie een rederij zou moeten opvragen bij 
het vervrachten van een lading of welke informatie er aan de bemanning van het schip 
doorgegeven moet worden.
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De Cargo Securing Manual 
De CSM beschrijft hoe lading aan boord van het schip moet worden gestuwd en 
gesjord. Het is verplicht deze manual voor het vastzetten van lading aan boord van 
een zeeschip te hebben en het begeleidt de bemanning bij het veilig vervoeren van 
lading. Het CSM van het schip bevat een uitgebreide beschrijving van het te 
gebruiken materiaal, tekeningen, gebruiksaanwijzingen, onderhoudsregiem en 
daarnaast informatie over hoe te sjorren, krachten die op de lading komen, 
sjorhoeken en hoeveelheid sjorringen. Ook meldt het dat het vastgestelde aantal 
sjormiddelen moet worden gecontroleerd met behulp van een rekeningmethode.

De basis voor het CSM is de Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing 
(CSS-code). Deze code biedt richtlijnen, opgesteld vanuit de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO) voor het correct stuwen en vastzetten van lading. De 
code richt zich onder andere op: 

• Principes van veilig laden en zekeren
• Zware weersomstandigheden
• Schuivende ladingen

De foto van de roerpropeller die de cargadoor aanleverde, laat een tweetal ogen op de 
straalbuis zien (figuur 13). Over deze ogen werd geen informatie verstrekt aan de rederij 
waardoor het niet duidelijk was wat het doel van deze ogen was of wat de belastbaarheid 
ervan was. Er was vanuit de rederij geen nadere informatie over de belastbaarheid van 
de sjorpunten van de roerpropellers opgevraagd. 

De foto van de roerpropellers na het sjorren laat zien dat de ogen wat betreft aantal en 
positie niet op alle zes de roerpropellers gelijk waren. Op de foto die door de cargadoor 
werd aangeleverd staan twee ogen afgebeeld, op 4/5 van de hoogte van de straalbuis. 
De foto van de roerpropeller in het ruim laat één oog zien op ongeveer de helft van de 
hoogte van de straalbuis. De toegezonden foto van één roerpropeller was niet 
representatief voor alle zes de roerpropellers.
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Figuur 13: Links de foto zoals aangeleverd door de cargadoor met op de roerpropeller twee ogen. Rechts 

een foto van een oog op één van de roerpropellers in het ruim waarvan de positie van het oog afwijkt van de 

positie van de ogen op de linkerfoto. (Bron: Amasus)

Hoewel in het contract stond dat de roerpropellers voldoende hijs- en sjorpunten 
hadden, was op basis van informatie die de rederij ontving, niet met 100 procent 
zekerheid te zeggen waar deze sjorpunten zaten en wat de belastbaarheid ervan was. 
Zowel het doel als de belastbaarheid van de ogen op de straalbuis waren onbekend 
waardoor niet blindelings kon worden aangenomen dat het geschikte sjorpunten waren. 
Bovendien bleken de aantallen en posities van de ogen niet op alle roerpropellers gelijk 
te zijn en zaten er verschillen tussen de ontvangen informatie en de werkelijkheid. Omdat 
de ogen wel gebruikt werden om sjorringen aan te bevestigen, zorgde dit hiaat tussen 
de beschikbare en benodigde informatie ervoor dat een vooraf bedacht plan niet 
volledig ten uitvoer gebracht kon worden en het aanbrengen van een symmetrisch 
sjorsysteem bemoeilijkt werd.

Op de tekening met afmetingen van de roerpropeller staat ook het zwaartepunt 
getekend. Dit zwaartepunt is licht excentrisch en bevindt zich meer richting het 
koppelstuk11. Dit betekent dat een roerpropeller gemakkelijker kan kantelen in de richting 
van het koppelstuk dan de andere kant op. In de specificaties stond aangegeven dat de 
roerpropellers 5000 liter olie bevatten maar niet of de olie compleet opgesloten zat of 
onderhevig aan golfslag of andere factoren, vrij kon bewegen in de tandwielkast. Hoewel 
het niet-centrische zwaartepunt en de olie in de tandwielkast beide invloed hebben op 
de manier van sjorren van de lading, werden er door de rederij geen nadere instructies 
over het sjorren opgevraagd bij de cargadoor. De technische specificatie en de foto van 
de roerpropeller werden naar de kapitein opgestuurd. Er werd daarbij niet specifiek 
benoemd dat het zwaartepunt niet-centrisch was.

11 Het gedeelte van de roerpropeller waarmee de verbinding met het schip wordt gemaakt.
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Het zwaartepunt zoals ingetekend in de tekening van de roerpropellers is een theoretisch 
zwaartepunt. In de praktijk kan het zwaartepunt afwijken door bijvoorbeeld verplaatsing 
van de olie in de tandwielkast. De bemanning bepaalde het zwaartepunt meestal op het 
moment dat de lading in de kraan hing. Zo werd door de aflos-eerste stuurman en 
kapitein ook het zwaartepunt van de roerpropellers bepaald. Bij het hijsen van de 
roerpropeller aan het hijsoog, kwam de roerpropeller zo goed als rechtstandig omhoog. 
Hieruit leidde de aflos-eerste stuurman af dat het zwaartepunt van de roerpropellers zich 
in het midden bevond.

Figuur 14: Duiding van de onderdelen van de roerpropeller en de theoretische positie van het zwaartepunt.

De informatie die de cargadoor aan de rederij doorgaf over de lading roerpropellers 
bevatte geen specifieke laad-, los- of sjorinstructies of gedetailleerde informatie 
over eventuele sjorpunten op de lading. De afdeling chartering vroeg niet om 
uitgebreidere en specifiekere laadinstructies en veronderstelde dat de informatie 
die de afdeling ontving toereikend was om de roerpropellers goed te kunnen 
sjorren. 

Het hiaat tussen de benodigde en beschikbare informatie, maakte het lastiger om 
een symmetrisch sjorsysteem volgens plan op te zetten. 
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4.2.2 Het laden en sjorren van de lading roerpropellers
Op 25 februari 2021 ontving de kapitein van de afdeling operations reisinstructies voor 
het vervrachten van de roerpropellers met daarin de informatie uit het contract die 
relevant was voor de bemanning. Het laden, sjorren en lossen zou gedaan worden door 
de bemanning van het schip met eigen materiaal. Als aantekening stond er in de 
reisinstructies ook dat de roerpropellers gevuld waren met olie maar dat deze olie geen 
gevaar was voor transport. 

Als bijlagen bij deze reisinstructies zaten de paklijst van de roerpropellers, een voorbeeld 
van het stuwplan12 voor de reis Palermo – Ulsteinvik met alleen de roerpropellers 
ingetekend; een foto van een roerpropeller en de technische specificaties. De foto van 
een roerpropeller en de technische specificaties waren dezelfde als de afdeling chartering 
had ontvangen van de cargadoor. 

Figuur 15: Het stuwplan zoals de kapitein en eerste stuurman deze ontvingen van de afdeling operations. 

(Bron: Amasus)

Het stuwplan en de sjorberekeningen
Op basis van de informatie die aan boord werd ontvangen, controleerde de dienstdoende 
eerste stuurman het stuwplan en paste dit aan met de andere lading die al aan boord 
was en de aankomende laad- en loswerkzaamheden. Na de bemanningswissel maakte 
de aflos-eerste stuurman een sjorberekening voor de roerpropellers. Dit stuwplan en 
deze sjorberekening werden eerst gecontroleerd door de kapitein en daarna ter controle 
met de afdeling operations gedeeld. In deze sjorberekening, die voorafgaand aan het 
hijsen was gemaakt, werd voor het zwaartepunt van de roerpropellers de waarde nul 
ingevuld. Het zwaartepunt zoals aangegeven in de tekening werd niet gebruikt. 

In zowel het stuwplan bij vertrek uit Palermo als ook in het stuwplan dat de kapitein en 
eerste stuurman van de afdeling operations ontvingen, stonden de roerpropellers 
vooraan in het ruim getekend met de tandwielkasten in dwarsscheepse richting van het 
schip. Omdat in elke haven die het schip aandeed er lading aan boord kwam of van 
boord ging, werd het stuwplan in elke haven en bij ontvangst van nieuwe reisinstructies 
voor het vervrachten van lading aangepast. De roerpropellers werden voor de narekening 
door de externe partij in een stuwplan getekend zoals hun positie was afgeleid van de 
foto’s (figuur 16). Hieruit blijkt dat de werkelijke posities van de roerpropellers in het ruim 
niet helemaal overeen kwamen met de posities zoals aangegeven in het stuwplan van 

12 Een vooraf gemaakt plan waarin de volgorde van plaatsing en positie van lading en goederen in het ruim, de 
ruimen of aan dek weergegeven wordt.
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het schip. De oriëntatie van de tandwielkasten van de roerpropellers aan bakboordzijde 
was iets naar voren gericht en de oriëntatie van de tandwielkasten van de roerpropellers 
aan stuurboord iets naar achter. 

Figuur 16: De roerpropellers gestuwd en gesjord in het ruim na vertrek uit Palermo met daarnaast het stuwplan 

zoals gemaakt aan boord en het stuwplan zoals gemaakt door een externe partij. (Bron: Amasus en EVH 

Surveys)

Omdat de versnellingen op een schip in langsscheepse richting kleiner zijn dan de 
versnellingen in dwarsscheepse richting is het een goede gewoonte om de roerpropellers 
met de tandwielkast in de langsscheepse richting te stuwen aldus experts. Hierdoor zijn 
de krachten op de sjorringen lager. Door de roerpropellers in langsscheepse richting van 
het schip te stuwen, zijn ze ook gemakkelijker symmetrisch te sjorren. De kapitein en 
aflos-eerste stuurman kozen er in dit geval voor de roerpropellers met de tandwielkast in 
dwarsscheepse richting neer te zetten om meer ruimte te creëren.

De aflos-eerste stuurman maakte de sjorberekening met behulp van een rekenprogramma 
dat binnen de rederij ontwikkeld was op basis van Excel. Het rekenprogramma was 
gebaseerd op de CSS code en berekende het aantal benodigde sjorringen in lijn met de 
alternative calculation method. Het was tevens mogelijk om een ander programma te 
gebruiken voor het maken van sjorberekeningen, maar het Excel rekenprogramma was 
het gangbare programma aan boord. 
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De formule zelf, de daarin gebruikte scheepsgegevens en versnellingen in het Excel 
rekenprogramma werden na het voorval door een extern bedrijf gecontroleerd op 
juistheid in het algemeen en juistheid ten opzicht van de CSS code. De narekening 
toonde een kleine, verwaarloosbare afwijking ten opzichte van de CSS code. Elke manier 
van het berekenen van het aantal sjorringen volstaat, zolang bepaald kan worden of het 
sjorsysteem toereikend is. 

Berekeningen voor het sjorren van de lading worden met een rekenmethode op 
basis van CSS Code Annex 13 gemaakt. De advanced calculation method uit Annex 
13 is zo een rekenmethode om de effectiviteit van de aangebrachte sjorringen, 
tegen schuiven en kantelen, te kunnen beoordelen. 

In deze rekenmethode wordt uitgegaan van een krachtenbalans. De berekening 
wordt uitgevoerd voor dwarsscheeps en langsscheeps schuiven, en kantelen. Per 
kant wordt een berekening gemaakt maar één berekening volstaat voor zowel 
bakboord als stuurboord (en voor en achter) wanneer het sjorsysteem symmetrisch 
is opgezet. De totale belastbaarheid van de som van het aantal sjorringen per kant 
moet groter zijn dan de krachten die optreden door de bewegingen van het schip. 
Om deze belastbaarheid uit te rekenen worden ook de horizontale en verticale 
hoeken van de sjorringen en de wrijving meegenomen. Ook wordt er een 
veiligheidsfactor toegepast. 

Berekeningen kunnen op het kantoor worden gedaan maar ook aan boord worden 
gemaakt, afhankelijk van het gewicht van het stuk. Er zijn verschillende rekenmodules 
in omloop zowel bij rederijen als aan boord van schepen, allen gebaseerd op 
dezelfde annex. 

Voor het sjorren van de roerpropellers maakte de aflos-eerste stuurman op twee 
momenten sjorberekeningen; één berekening voorafgaand aan het sjorren van de lading 
en één na het sjorren. Die laatste berekening maakte hij ter controle van de uitvoer van 
het sjorren van de roerpropellers. In deze berekening was de positie van de lading, en 
waren de hoeken en lengtes van de sjorringen aangepast om de praktijk te weerspiegelen. 
In de berekeningen werd uitgegaan van veertien sjorringen.

Bij het maken van beide sjorberekeningen ging de aflos-eerste stuurman uit van één 
berekening die van toepassing was op alle zes de roerpropellers. Er werd een gewicht 
van 52 ton gebruikt in plaats van de initiële 60 ton zoals doorgegeven door de cargadoor. 
52 Ton was namelijk het gewicht dat werd uitgelezen in de kraan tijdens het hijsen. De 
individuele roerpropellers waren niet op gelijke wijze gesjord en daarom zou voor iedere 
individuele roerpropeller apart een berekening gemaakt moeten worden.

Uit het rapport van het externe bedrijf bleek eveneens dat in beide berekeningen de 
data die de aflos-eerste stuurman invoerde niet volledig gelijk waren aan de invoerdata 
zoals die zouden moeten zijn om een nauwkeurige berekening uit te voeren volgens de 
gebruikte formule. Dit is terug te vinden op pagina 7 in bijlage A. 
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De afwijkingen zaten onder andere in de invoer van het zwaartepunt ten opzichte van de 
lengte en breedte van de roerpropeller en de stabiliteitsarm van de sjorring tot het 
kantelpunt. Het zwaartepunt dat de aflos-eerste stuurman invoerde, verschilde van het 
theoretische zwaartepunt zoals aangegeven op de tekening. Er werd geen sjorberekening 
gemaakt met het zwaartepunt zoals aangegeven stond in de tekening. De aflos-eerste 
stuurman vulde het zwaartepunt in zoals hij dat bepaald had toen de roerpropellers in de 
kraan hingen. 

Door de afwijkingen van de invoer van de stabiliteitsarm van de sjorring tot het kantelpunt 
werden de tegenmomenten tegen kantelen foutief berekend. Tevens reflecteerde de 
invoer niet de werkelijke situatie. Door een onnauwkeurige invoer van de gegevens van 
de lading in de berekening, klopt de berekening in de basis niet.

De uitkomsten van zowel de eerste sjorberekening als de controleberekening gemaakt 
door de aflos-eerste stuurman gaven aan dat in theorie, met de ingevoerde hoeken en 
lengtes van de sjorringen, er een voldoende hoeveelheid sjorringen zou zijn aangebracht 
om de bewegingen van de roerpropellers in langsscheepse, dwarsscheepse en verticale 
richting tegen te gaan. Op basis van foto’s (figuur 17) kon worden vastgesteld dat de 
sjorringen niet aangebracht zijn overeenkomstig met de sjorberekeningen zoals gemaakt 
door de aflos-eerste stuurman. De posities van de sjorringen, de hoeken en de lengtes 
van de aangebrachte sjorringen kwamen niet overeen met hoe dit ingevoerd was in de 
berekening. Ook werd in de berekening uitgegaan van één type sjorring en niet van een 
combinatie van materialen. Hierdoor ontstonden in de praktijk andere krachten op de 
sjorringen dan waarmee gerekend werd.  

Figuur 17: De roerpropellers bakboord en stuurboord voor in het ruim. (Bron: Amasus)
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Beide sjorberekeningen die aan boord werden gemaakt, werden door de aflos-eerste 
stuurman gemaakt in overleg met de kapitein. Ook zijn deze beide berekeningen naar 
de afdeling operations van de rederij gestuurd ter controle. Tijdens het meekijken in 
verschillende stadia werd er door de kapitein of door de afdeling operations niet 
opgemerkt dat de manier waarop de berekening gemaakt was en de invoerdata, niet 
helemaal juist waren.

De werkelijke manier van het stuwen van de lading roerpropellers was bij benadering 
overeenkomstig met het stuwplan, maar niet helemaal. 

De manier waarop de bemanning de roerpropellers gesjord had, week af van op de 
opzet van het sjorsysteem in de berekeningen waardoor andere krachten op de 
sjorringen kwamen dan waarmee gerekend was. Ook werd de berekening uitgevoerd 
met onnauwkeurige invoerdata en klopte de berekening in de basis niet. 

Tijdens het meekijken met de sjorberekeningen merkten zowel de kapitein als de 
afdeling operations niet op dat de invoerdata van de berekeningen niet overeen 
kwamen met de werkelijkheid.

Het sjorren van de lading 
De aflos-eerste stuurman maakte een plan om de roerpropellers in het ruim te stuwen en 
te sjorren. In het ruim tekende de aflos-eerste stuurman uit waar de roerpropellers en de 
sjorringen moesten komen. Er werd geen sjorplan op papier gemaakt, ook niet na het 
laden.
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Per roerpropeller werden er in de praktijk gemiddeld veertien sjorringen gebruikt. De 
ene roerpropeller had een sjorring meer en de andere bijvoorbeeld een sjorring minder, 
net hoe het uitkwam. De sjorringen bestonden uit sjorkettingen al dan niet gecombineerd 
met polyester stroppen en bevestigd aan D-ringen op de tanktop en wand van het ruim 
(figuur 18). Dit waren zowel vaste D-ringen, twistlock D-ringen en gelaste D-ringen. De 
gebruikte sjorkettingen en kettingspanners waren tussen een half jaar en drie jaar oud. 
Uit de verkregen informatie kon niet worden vastgesteld hoe oud de polyester stroppen 
en gelaste D-ringen waren. De bemanning beschouwde de conditie van het sjormateriaal 
als goed genoeg om mee te werken.

Figuur 18: Visueel overzicht van het sjormateriaal zoals het gebruikt was voor de roerpropellers.
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Voor het sjorren van lading is aan boord een grote hoeveelheid sjormateriaal 
aanwezig. Dit sjormateriaal is vanuit nieuwstaat gecertificeerd en wordt aan boord 
elke drie maanden gecontroleerd door de bemanning volgens de voorschriften in 
het CSM. De resultaten van deze inspecties worden opgenomen in het 
onderhoudssysteem van het schip. Voorafgaand aan het laden en sjorren van 
ladingen inspecteert de bemanning het gebruikte sjormateriaal ook visueel.

Met een visuele inspectie kan zichtbaar beschadigd of kapot sjormateriaal gevonden 
worden en in quarantaine worden geplaatst. Omdat een visuele inspectie geen 
uitsluitsel geeft over de daadwerkelijke conditie van het sjormateriaal, sjormateriaal 
ziet er in zoute omstandigheden al snel gecorrodeerd uit, ging het sjormateriaal aan 
boord doorgaans een paar jaren mee. Hierna was het aan vervanging toe. 
Sjorkettingen die in slechte staat verkeren, kunnen een gereduceerde houdkracht 
hebben. Dit is in de koopvaardij een gangbare manier van het gebruik van en het 
controleren van het scheepseigen sjormateriaal.

Figuur 19: Een bak met sjorkettingen en spanners aan boord van het schip.

Tegen de roerpropellers waren geen stoppers aangebracht omdat deze niet meegeleverd 
waren door de fabrikant. Volgens de rederij zouden voor dit soort lading op maat 
gemaakte stoppers nodig zijn met een juiste pasvorm. De afdeling chartering vroeg niet 
bij de cargadoor na of speciale stoppers beschikbaar waren voor de lading roerpropellers 
waarop de kapitein en de aflos-eerste stuurman overeen kwamen dat het gebruik van 
alleen sjorringen voldoende houdkracht bood om schuiven van de lading tegen te gaan. 
Het feit dat er in de haven van Palermo niet gelast mocht worden was ook een extra 
reden om geen stoppers te plaatsen.
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Bij gebrek aan geïntegreerde D-ringen in het ruim werd een aantal extra D-ringen op de 
tanktop gelast. De bootsman, die in het bezit was van een lascertificaat, laste deze 
D-ringen op de tanktop. De posities van de D-ringen waren, net als de positie van de
roerpropellers, uitgetekend door de aflos-eerste stuurman. Nadat de lassen gelegd
waren, inspecteerde de aflos-eerste stuurman ze visueel. Het lassen gebeurde tijdens de
zeereis naar Palermo. Dit betekende ook dat de D-ringen al geplaatst waren voordat de
roerpropellers in het ruim stonden en er dus geen mogelijkheid was het sjorsysteem aan
te passen aan afwijkingen aan de roerpropellers of de opstelling daarvan.

Er werden tijdens de visuele inspectie geen afwijkingen in de lassen geconstateerd en 
ook experts bevestigden na beoordeling van de foto’s van de gelaste D-ringen dat de 
las er goed uitzag. Daarbij viel op dat de las een stukje om de hoek van het zadel van de 
D-ring liep wat erop duidt dat de las kundig gelegd was. Een dergelijke visuele inspectie
kan nooit volledig uitsluitsel geven over de kwaliteit en belastbaarheid van een las omdat
er alleen een oppervlakkige beoordeling plaatsvindt, maar het is onwaarschijnlijk dat een
slecht gelaste D-ring de oorzaak was van het losraken van de lading.

Figuur 20: Eén van de gelaste D-ringen voor het bevestigen van de sjorringen voor de roerpropellers.

De roerpropellers werden in het ruim neergezet op stukken plywood van anderhalve 
centimer dik waarbij er gekozen werd voor meerdere kleine stukken plywood. Deze 
stukken plywood zorgden voor wrijving tussen de roerpropellers en het dek. Op 
beschikbare foto’s van de gesjorde roerpropellers is te zien dat de sjorringen per 
roerpropeller in verschillende configuraties zijn aangebracht (figuur 21). 
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De roerpropellers stonden vrijwel tegen de wanden van het ruim gestuwd. Dit beperkte 
het aanbrengen en de stand van sjorringen aan die kant van de roerpropellers. Omdat 
de roerpropellers iets gedraaid in het ruim stonden kan aangenomen worden dat de 
sjorringen niet geheel symmetrisch aangebracht konden worden. Een aantal sjorringen 
had een verticale hoek van meer dan 60 graden of bijna 60 graden en de lengtes van de 
sjorringen verschilden. Ook werden de sjorkettingen gecombineerd met polyester 
stroppen die soms onder grote verticale hoeken over de randen van de straalbuis liepen. 

Figuur 21: De roerpropellers gestuwd en gesjord in het ruim. (Bron: Amasus)

Door een verschil in elasticiteit van de materialen wordt de effectiviteit van het 
sjorsysteem ongunstig beïnvloed. Grote verschillen in lengte tussen de diverse sjorringen 
kunnen om dezelfde reden ook een ongunstige invloed hebben. Door de ontstane 
ruimte vanwege deze verschillen in elasticiteit kunnen sjorringen spanningsloos komen 
te staan en ontstaan er schokken in de belasting op de sjorring. Vooral sjorkettingen zijn 
gevoelig voor schokbelasting waardoor breuk kan optreden. Daar waar lading kan 
kantelen moet eveneens rekening gehouden worden met elasticiteit van de sjorringen in 
verticale zin. Door het verschil in elasticiteit kan de druk op het plywood op het dek sterk 
reduceren en zou het plywood weg kunnen schuiven. Daarnaast vergroot het gebruik 
van polyester stroppen onder grote verticale hoeken over randen de kans op stuk 
schuren van de stroppen.
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Annex 13 van de CSS code stelt dat de verticale hoek van sjorringen die gebruikt 
worden om schuiven van de lading tegen te gaan niet groter mag zijn dan 60 graden. 
De horizontale hoek mag niet groter dan 30 graden zijn. Als de hoek groter is, moet 
de sjorring buiten beschouwing gelaten worden in de berekening van het benodigde 
aantal sjorringen tegen schuiven. Om kantelen tegen te gaan, voldoen deze 
sjorringen dan nog wel. 

Binnen een sjorsysteem moet zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van één 
type sjormateriaal om verschil in elasticiteit te voorkomen. De CSS code vangt 
afname van de belastbaarheid in sjorringen en verschil in elasticiteit op door in de 
rekenmethode een veiligheidsfactor te gebruiken. De CSS code zegt tevens dat 
ondanks gebruik van een veiligheidsfactor het belangrijk is om in één sjorsysteem 
gebruik te maken van sjorringen van hetzelfde materiaal om verschillen in elasticiteit 
in het sjorsysteem te voorkomen. 

Na het laden en sjorren van de roerpropellers is er geen controle uitgevoerd door een 
partij buiten de bemanning van het schip. Voor het vervrachten van de jachten is in het 
contract opgenomen dat er een loadmaster vanuit de charteraar aanwezig is die het 
laden, sjorren en lossen van de jachten controleert. Vanuit het Heavy Lift and Project 
Cargo Manual kon worden vastgesteld dat voor andere zware lading binnen de rederij 
een cargosuperintendent is aangesteld. Voor lading die lichter is dan 100 ton is geen 
controle in die hoedanigheid. De garantie van de kapitein dat de lading goed gesjord 
staat is hierin voldoende.

Heavy Lift and Project Cargo Manual 
In deze handleiding introduceert de rederij regels, instructies en richtlijnen voor het 
behandelen en stuwen van projectlading, zware lading en stukgoederen op basis 
van de internationale regelgeving en aanbevelingen, in het bijzonder de CSS Code. 
Het geeft technische richtlijnen aan kapiteins en officieren van de vloot voor de 
behandeling, bedding en sjorren van projectlading en andere niet-
gestandaardiseerde vracht. De handleiding informeert over alle aspecten van het 
laden en het zekeren van lading op het schip. Deze regels zijn opgesteld voor zware 
lading activiteiten met eenheden van meer dan 100 ton.

Hoewel dit boekwerk bedoeld is voor ladingen met een gewicht groter dan 100 ton, 
staan er richtlijnen in die ook van toepassing zijn op kleinere lading, maar die niet in 
het CSM staan.
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Er was tijdens de noordgaande reis bij het laden van de groene werkboot en op de reis 
van Bremerhaven naar Kolvereid waar de groene werkboot gelost zou worden, een 
cargosuperintendent aan boord. Hij was aan boord omdat het laden en lossen van deze 
groene werkboot een door middel van een tandemlift13 gebeurde meer dan 100 ton 
waarbij de hijs de maximale Safe Working Load (SWL) van de kranen en het hijsmateriaal 
benaderde. Daarnaast was zijn taak het assisteren dan wel ondersteunen van de aflos-
eerste stuurman bij het laden en lossen van deze groene werkboot waar nodig omdat de 
aflos-eerste stuurman zijn eerste reis in die functie maakte. Ook de kapitein die aan 
boord was tijdens het laden van de roerpropellers in Palermo, maakte zijn eerste reis als 
kapitein. 

Uit gesprekken met de rederij werd duidelijk dat roerpropellers vaker vervracht werden 
en dat er op kantoor ruime ervaring was op dit gebied. Er werd specifiek een zuidgaande 
reis genoemd waarbij een gelijksoortige lading roerpropellers vervoerd werd waarbij 
ook gebruik werd gemaakt van stoppers om schuifkrachten op te vangen. Zowel de 
ervaring die op kantoor aanwezig was als de ervaring van de cargosuperintendent zijn in 
het proces niet benut.

De uitkomsten van de sjorberekeningen volstonden theoretisch, maar het 
sjorsysteem was in de realiteit niet effectief. De roerpropellers zijn door de 
bemanning niet symmetrisch gesjord in het ruim waarbij ook de geadviseerde 
hoeken waaronder sjorringen aangebracht werden, in sommige gevallen zijn 
overschreden. Stoppers zijn niet gebruikt. Door het gebruiken van sjorkettingen in 
combinatie met polyester stroppen bestond er verschil in elasticiteit waardoor het 
sjorsysteem ongunstig beïnvloed werd. 

De rederij zorgde niet voor een controlemechanisme dat borgt dat de roerpropellers 
in de praktijk hetzelfde gesjord werden als het plan was. Binnen de rederij was ruime 
kennis en ervaring aanwezig op het gebied van laden en sjorren van stuklading en 
roerpropellers. De rederij deelde deze kennis en ervaring niet (pro)actief met de 
kapitein en de aflos-eerste stuurman waardoor de kennis dus niet volledig werd 
benut.

13 Een tandemlift is het hijsen van een stuk lading met twee kranen. 
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5 CONCLUSIES

Het Nederlandse vrachtschip Eemslift Hendrika kwam op 5 april 2021 voor de kust van 
Noorwegen in de problemen in een noordwesterstorm. Tijdens de reis verschoof een 
aantal roerpropellers in het ruim en veroorzaakte lekkage in een anti-heeling tank en 
ballastwatertanks. Het water uit de tanks liep vervolgens het ruim in. Door het water in 
het ruim en het verschuiven van de lading kreeg het schip een dusdanige slagzij over 
stuurboord dat het een noodsituatie werd en de bemanning geëvacueerd moest worden.

Het losraken van de lading roerpropellers riep bij de Raad de vraag op waardoor dit kon 
gebeuren. Op basis van dit onderzoek concludeert de Raad dat de roerpropellers 
losraakten door een sjorsysteem dat de omstandigheden tijdens de zeereis niet aankon. 

Met de keuze van de kapitein voor een reis over open zee met de voorspelde, slechte 
weersomstandigheden en tegen het advies van de eigenaar in, werden de marges van 
een veilige vaart opgezocht. Doordat de weersomstandigheden verslechterden werd het 
onmogelijk koers en vaart te behouden en moest het schip de storm uitrijden. 

Het sjorsysteem kon deze omstandigheden niet aan en begaf het. De opzet van het 
sjorsysteem kwam in de realiteit niet overeen met hoe het vooraf bedacht was. Hierdoor 
waren de krachten die optraden op de sjorringen anders dan berekend. De sjorringen 
bestonden uit verschillende materialen en er zaten verschillen in de lengtes van de 
sjorringen onderling. Hierdoor zat er verschil in elasticiteit in het sjorsysteem. Ook de 
hoeken waaronder de sjorringen aangebracht waren, waren groter dan de hoeken die 
werden voorgeschreven door de in de industrie geldende standaard. 

De achterliggende factoren die hebben bijgedragen aan het voorval

Weersverwachting
De weersverwachtingen waren niet zodanig dat de afloskapitein er direct een gevaar in 
zag de route over zee te kiezen. Hij zocht daarmee de marges van veilig varen op waarbij 
hij erop vertrouwde dat de lading roerpropellers effectief gesjord was. Het schip kon de 
omstandigheden aan, maar de lading bleek onvoldoende gesjord te zijn om de 
noordwesterstorm en de zeecondities aan te kunnen. Mogelijke, veiligere alternatieven 
voor de reis over open zee werden niet benut.

De eigenaar adviseerde de kapitein wel om binnendoor te varen, maar dit was geen 
instructie en er was geen sprake van vastgestelde limieten waarbinnen geopereerd 
mocht worden. Er werd vooral een beroep gedaan op goed zeemanschap.
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Kennis en ervaring
Het ontbrak bij de rederij aan het (pro)actief overdragen van kennis en ervaring op het 
gebied van het vervrachten van roerpropellers. Ook de ervaring met het gebruik van 
stoppers werd niet (pro)actief gedeeld. Daarbij waren de aflos-eerste stuurman en 
kapitein beide nieuw in hun functie. Het ingestelde controlemechanisme functioneerde 
tijdens zowel de voorbereiding als de uitvoering in de praktijk niet. 

Informatiedeling
De informatie die essentieel was voor het veilig kunnen vervrachten van de lading 
roerpropellers, werd tussen de betrokken partijen niet volledig overgedragen. De 
informatie die de afdeling operations ontving van de cargadoor en doorgaf aan de 
kapitein en eerste stuurman, was niet volledig en onvoldoende om de roerpropellers op 
een juiste manier te kunnen sjorren. Dit hiaat tussen beschikbare en benodigde 
informatie, zorgde er in combinatie met het dwarsscheeps neerzetten van de 
roerpropellers voor dat het lastiger werd om een symmetrisch, effectief sjorsysteem op 
te zetten. 

Lading sjorren
In de voorbereiding was het stuwplan bij benadering overeenkomstig met de 
werkelijkheid, maar niet helemaal. De uitkomsten van de sjorberekeningen gaven aan dat 
er in theorie een voldoende aantal sjorringen zou zijn aangebracht. Doordat de 
berekeningen werden uitgevoerd met onnauwkeurige invoerdata, waren deze in de basis 
niet correct. Het sjorsysteem werd in de praktijk door de aflos-eerste stuurman niet 
overeenkomstig met de berekeningen en niet conform de geldende standaard 
aangebracht wat resulteerde in een afname van de belastbaarheid van het sjorsysteem. 
Stoppers werden niet gebruikt bij het sjorren van de lading roerpropellers. 

De controle van de kapitein en rederij op het stuwplan en de sjorberekeningen zorgde er 
niet voor dat onjuistheden daarin naar boven kwamen. De controle op het sjorren van de 
lading door de kapitein was onvoldoende om te zorgen voor een effectief sjorsysteem 
overeenkomstig met het plan. Controle van de rederij op het aanbrengen van het 
sjorsysteem en het resultaat ontbrak in zijn geheel.
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6 AANBEVELINGEN

De perceptie bij een deel van de sector, dat een kapitein geen instructies kan krijgen, is 
historisch gegroeid. Van oudsher was een kapitein tijdens zeereizen op zichzelf en zijn 
bemanning aangewezen. In de huidige tijd is communicatie vanaf de wal met schepen 
verbeterd en is er regelmatig contact tussen kantoor en het schip. Dit biedt een rederij 
of eigenaar van schepen de mogelijkheid instructies te geven als een situatie hierom 
vraagt. De Onderzoeksraad doet daarom de volgende aanbeveling.

Aan de scheepsbeheerder Amasus:
1. Gebruik als rederij en eigenaar van schepen, in uitzonderlijke situaties waarin de

veiligheid van de bemanning en het schip in het geding komt of dreigt te komen, de
mogelijkheid om de kapitein instructies op te leggen.

Het vervrachten van (stuk)lading is een proces dat bestaat uit een aantal fundamentele of 
voorwaardelijke stappen. Bij elk van deze stappen zijn één of meerdere partijen 
betrokken die een bepaalde rol spelen in het proces. Uit dit voorval is gebleken dat het 
voor alle betrokken partijen van belang is om elkaar nadrukkelijk te attenderen op 
bijzonderheden van een lading, zoals al voorgeschreven is voor zware lading, ook als 
deze niet in de categorie ‘zware lading’ valt. Om dit te bevorderen doet de 
Onderzoeksraad de volgende aanbevelingen.

Aan de scheepsbeheerder Amasus:
2. Zorg dat stuwen en sjorren van bijzondere (stuk)lading, bijvoorbeeld lading met een

excentrisch zwaartepunt of afwijkende vorm, aan boord zodanig uitgevoerd kan
worden dat de praktijk in overeenstemming is met het vooraf bedachte plan. Dit
voorval leert dat bij het opstellen van een plan dat in de praktijk uitvoerbaar is, in
ieder geval aan de volgende onderwerpen aandacht besteed moet worden:
a. Het aantoonbaar gebruik maken van de bij scheepsbeheerder en medewerkers

bestaande kennis van en ervaring met het vervrachten van bijzondere (stuk)lading.
b. Het gebruiken van invoergegevens voor de sjorberekeningen van (stuk)lading, die

nauwkeurig en overeenkomstig met de werkelijkheid zijn.
c. Het opvragen van alle benodigde informatie bij het vervrachten van (stuk)lading

en deze delen met de bemanning.

3. Toets indien afgeweken wordt van het oorspronkelijke sjorplan of de gewijzigde
manier van stuwen en/of sjorren voldoet om de lading veilig te kunnen vervrachten.
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BIJLAGE A

RAPPORT EVH SURVEYS

Rapport S21-11 05238 voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake losbreken en 
schuiven van lading aan boord van het ms Eemslift Hendrika op 
5 april 2021 – revisie 1

Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Raad. De opsteller van het rapport, EVH 
Surveys, is akkoord gegaan met de publicatie van dit rapport als bijlage bij het 
onderzoeksrapport. 

De opdracht bestaat uit twee delen, te weten:
1. Controle van het programma dat de rederij heeft gebruikt voor het maken van de

sjorberekeningen. De rederij gebruikte aan boord van de schepen een Excel bestand
om het aantal sjorringen te berekenen voor lading. Dit Excel bestand is gebaseerd
op de CSS Code, maar zou de Raad getest willen hebben op juistheid in het algemeen
en juistheid ten opzichte van de CSS Code.

2. Een aantal sjorberekeningen voor de zes roerpropellers.

EVH Surveys heeft voor het maken van de berekeningen het initiële gewicht van 60 ton 
gebruikt in plaats van de 52 ton die de bemanning in de kraan heeft uitgelezen. Dit 
verschil heeft geen invloed gehad op de conclusies omdat de uitkomsten van de 
berekeningen aangaven dat er in theorie een voldoende aantal sjorringen aangebracht 
zou zijn. Dit zou dus ook het geval zijn geweest bij een verminderd gewicht. 
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BIJLAGE B

REACTIES OP CONCEPTRAPPORT

Een conceptversie van dit rapport is, zoals bepaald in de Rijkswet Onderzoeksraad voor 
Veiligheid, voorgelegd aan de betrokken partijen. De volgende partijen is gevraagd het 
rapport te controleren op feitelijke onjuistheden en onduidelijkheden:
• Rederij Amasus Shipping
• Eigenaar Eemslift Hendrika
• Afloskapitein, op persoonlijke titel
• Kapitein, op persoonlijke titel
• Cargosuperintendent, op persoonlijke titel
• Aflos-eerste stuurman, op persoonlijke titel

De Onderzoeksraad heeft een gecombineerde reactie van de eigenaar van het schip, 
van twee vaste kapiteins van het schip en van een cargosuperintendent van Amasus 
ontvangen. De partijen wilden niet afzonderlijk reageren. Van de aflos-eerste stuurman 
heeft de Onderzoeksraad wel separaat reacties ontvangen.

Een reactie van de afloskapitein bleef uit. 

De binnengekomen reacties zijn op de volgende manier verwerkt:
• Correcties van feitelijke onjuistheden en aanvullingen op detailniveau heeft de

Onderzoeksraad (voor zover relevant) overgenomen. De betreffende tekstdelen zijn
in het eindrapport aangepast;

• De opzet en algehele toon van het rapport zijn aangepast om weg te blijven van de
schijn van het opleggen van blaam.

• Als de Onderzoeksraad reacties niet heeft overgenomen, wordt toegelicht waarom
de Onderzoeksraad daartoe heeft besloten.

Alle reacties en de toelichtingen daarop zijn opgenomen in een tabel die is te vinden op 
de website van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (www.onderzoeksraad.nl).
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BIJLAGE C

SCHEEPSGEGEVENS

Scheepsgegevens Eemslift Hendrika

Foto: 

Figuur 22: Eemslift Hendrika. (Bron: M. Witte)

Roepletters: PCYX

IMO nummer: 9671486

Vlaggenstaat: Nederland

Scheepstype: Vrachtschip/Multi-Purpose

Klassenbureau: Bureau Veritas

Bouwjaar (oplevering): 2015

Werf: Partner Stocznia Sp .z.o.o

Lengte over alles (Loa): 111,70 m.

Lengte tussen de loodlijnen (Lpp): 102,00 m.

Breedte: 16,80 m.

Holte 9,3 m.

Gross Tonnage: 5460 GT

Motoren: MAK

Voortstuwing: Één scheepsschroef, één boegschroef

Maximum 
voortstuwingsvermogen:

4500 kW

Maximum snelheid: 17 knopen

Scheepscertificaten: Alle geldig
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