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Onderzoeken
De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft binnen de sector
scheepvaart de wettelijke plicht
tot het onderzoeken van ernstige
en zeer ernstige voorvallen met
betrokkenheid van Nederlandse
zeeschepen. Daarnaast geldt de
verplichting tot het onderzoeken
van ernstige en zeer ernstige
voorvallen met of aan boord van
zeeschepen in de Nederlandse
territoriale wateren. De Onderzoeksraad voert deze onderzoeken uit in overeenstemming met
de Rijkswet Onderzoeksraad voor
veiligheid en EU verordening
2009/18/EC van het Europees
Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 23 april 2009,
inzake onderzoek en het voorkomen van maritieme ongevallen.
Wanneer de Onderzoeksraad
besluit dat bij ernstige incidenten
geen sprake is van structurele
veiligheidstekorten, volstaat een
beschrijving van het voorval. Het
voornaamste doel van de Onderzoeksraad is het voorkomen van
ongevallen of de gevolgen daarvan te beperken door lessen te
trekken en aanbevelingen te
formuleren.
Onderzoek
naar
schuld of aansprakelijkheid maakt
nadrukkelijk geen onderdeel uit
van het onderzoek door de
Onderzoeksraad.

november 2020 - mei 2021
Van alle verplichte zeescheepvaartonderzoeken die de Onderzoeksraad
voor Veiligheid heeft uitgevoerd, is er bij bijna de helft sprake van een
arbeidsongeval. Soms leidt dit tot beperkt, maar blijvend letsel. Bij andere
voorvallen is er niet alleen potentieel, maar helaas ook daadwerkelijk een
dodelijke afloop. Veel van deze voorvallen vinden niet tijdens het varen
plaats, maar tijdens werkzaamheden als laden en lossen, het plegen van (ad
hoc) onderhoud en het af- en ontmeren. Werkzaamheden waarbij doorgaans
gebruik gemaakt wordt van zwaar materieel en waarbij de veiligheidsrisico’s
niet altijd onderkend worden.
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Afmeren is zo een activiteit waarbij het veiligheidsrisico groot is. Het belang
van het onderkennen van de veiligheidsrisico’s tijdens meeroperaties werd
recentelijk onderstreept door de publicatie van twee rapporten over fatale
ongevallen tijdens het meren. Afmeeroperaties vragen om een nauwe
samenwerking tussen, vaak meerdere, betrokken partijen. Een verandering
of hapering in deze samenwerking kan grote gevolgen hebben.
In deze 12e editie van de Rapportage Ongevallen Scheepvaart wordt
aandacht besteed aan een belangrijke pijler van goede samenwerking:
heldere en duidelijke communicatie. Om elkaar te begrijpen is goede
communicatie in het dagelijks leven onmisbaar, tijdens het werken aan
boord des te meer.
Jeroen Dijsselbloem
Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid
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Meer over meren

De achtertros kon in de schroef van het schip komen
door onduidelijkheid in de communicatie. Het
slachtoffer beschikte niet over een portofoon en
kreeg niet mee wat de orders aan de meerploegleider
waren. De meerploegleider bevond zich buiten zicht
en gehoorsafstand van het slachtoffer en de stagiair.
Daardoor wist de meerploegleider niet wat er op het
achterdek speelde en kon hij het slachtoffer niet tijdig
waarschuwen.
De Onderzoeksraad publiceerde in april 2021 de
bevindingen van het onderzoek in het rapport ‘Dodelijk
ongeval door breuk achtertros – Lessen te leren over
veilig werken en toezicht’.

Op het voorschip bestond de meerploeg uit vijf personen:
de derde stuurman, de bootsman, de motorman en twee
matrozen. De bootsman, die de lieren bediende, kon
vanuit zijn positie zien dat de voorspring werd uitgegeven
en om de bolder op de kade werd gelegd. Omdat hij al
meer dan 50 keer de sluis van IJmuiden was gepasseerd,
ging hij er van uit dat het schip bijna in positie was. De
bootsman besloot daarom zelf, zonder daarvoor een
opdracht te hebben ontvangen, de voorspring op
spanning te zetten. De voorspring knapte en raakte de
motorman dodelijk.

Problematiek
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Figuur 1: Overzicht per jaar van het aantal meerongevallen met persoonlijk letsel tot gevolg. (Bron data: European Marine Casualty Information
Platform (EMCIP))

Op het Nederlandse vrachtschip Damsterdijk vond
op 2 oktober 2019 in de haven van Ipswich (Verenigd
Koninkrijk) een dodelijk ongeval plaats. Het schip moest
in de haven over een afstand van ongeveer 100 meter
achteruit verhaald worden om ruimte te maken voor een
ander schip. Bij deze manoeuvre stonden de kapitein
en de eerste stuurman op de brug. Het achterdek werd
bemand door een kok/matroos, een stagiair en een
matroos, die de leiding had. De matroos behandelde
de achterspring. De kok/matroos hanteerde samen
met de stagiair de twee achtertrossen. Tijdens het
verplaatsen van het schip werd de kok/matroos geraakt
door een gebroken tros. De impact van de tros op het
lichaam van de kok/matroos veroorzaakte zwaar letsel
aan zijn linkerbeen en vermoedelijk ook inwendig letsel.
Aanvankelijk was het slachtoffer nog bij kennis, maar bij
aankomst van de ambulance circa 40 minuten later was hij
reeds buiten bewustzijn. De kok/matroos is later die dag
in een ziekenhuis overleden.
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Een greep uit de rapporten van verschillende
buitenlandse, maritieme onderzoeksinstanties1 laat zien
dat er nog steeds met regelmaat ongevallen gebeuren
tijdens het werken met meertrossen. De gevolgen lopen
uiteen van flinke schade aan het materiaal tot personen die
gewond raken, in sommige gevallen met dodelijke afloop.
Geraakt worden door een brekende tros of springende
onderdelen van het meergerei, beknelling van ledematen,
verstrikt raken in trossen zijn allemaal voorbeelden van
ongevallen met potentieel ernstige gevolgen. Deze
problematiek is er niet alleen in de zeescheepvaart.2

Damsterdijk, afgemeerd in de haven van Ipswich (VK).

Dit voorval staat niet op zichzelf. In november 2020
publiceerde de Onderzoeksraad het rapport ‘Brekende
tros met fatale afloop - Lessen uit het ongeval aan boord
van de RN Privodino’. Op 28 juni 2018 voer de Cypriotische
chemicaliëntanker RN Privodino de Noordersluis
van IJmuiden binnen. Het schip was onderweg naar
Amsterdam. Kort nadat de bakboord voorspring was
uitgegeven, kwam deze onverwacht onder grote spanning
te staan. De meerploeg op het voordek kon hier niet meer
tijdig en adequaat op reageren, waardoor de voorspring
brak.
Op de brug van de RN Privodino was sprake van een
miscommunicatie over de uiteindelijke positie van het
schip in de sluis en waren er geen duidelijke afspraken
gemaakt over ieders verantwoordelijkheden tijdens de
sluispassage.

Ook in de binnenvaart komen dit soort ongevallen voor.
Figuur 1 geeft inzicht in het aantal meerongevallen
dat heeft plaatsgevonden aan boord van zeeschepen
geregistreerd in een land in de Europese Unie of die
zich ten tijde van het voorval in Europa bevonden in de
periode van 2016 tot en met 2020. Het betreft uitsluitend
meerongevallen met persoonlijk letsel tot gevolg.

RN Privodino in de sluis van IJmuiden. (Bron: Nationale Politie)

Bij beide ongevallen speelde onduidelijkheid in de
communicatie een grote, oorzakelijke rol in het ontstaan
van de voorvallen.

1

De rapporten zijn onder andere:				
https://dmaib.com/media/9137/pachuca-occupational-accident-on-14december-2012.pdf - Danish Maritime Accident Investigation Board
(DMAIB)
https://mtip.gov.mt/en/msiu/Documents/MT%20FT%20Sturla_Final%20
Safety%20Investigation%20Report.pdf - Maritime Safety Investigation
Unit (MSIU) https://assets.publishing.service.gov.uk/
media/547c70c340f0b602440000cb/Dart_8.pdf - Maritime Accident
Investigation Board (MAIB)

2

Eerder publiceerde de Onderzoeksraad nog twee rapporten over
meerongevallen met een dodelijke afloop: https://www.onderzoeksraad.
nl/nl/page/2097/dodelijk-slachtoffer-bij-afmeren-in-sluis-9september-2012 en https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/1531/trosbreekt-tijdens-afmeren-soyo---angola-1-april-2010

Bemanning bereidt zich voor op een afmeeroperatie in de sluis van
IJmuiden.
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Risicobewustzijn
Een tros kent meerdere gevaren. Allereerst wanneer
de tros op spanning komt. Bemanningsleden staan
nog te vaak in de snap-back zone van een tros, zonder
zich bewust te zijn van de risico’s die zij lopen. Door de
aard van de meeroperatie kan echter niet altijd worden
voorkomen dat er bemanning binnen de snap-back zone
van trossen moet staan. Dit is des te risicovoller, omdat
er vaak geen zichtbare indicatie is dat een draad op het
punt staat te knappen. Er is dan geen tijd om te reageren
wanneer het misgaat. Onder andere het creëren en
markeren van veilige posities aan dek van waaruit gewerkt
kan worden, verkleint de kans dat bemanningsleden
geraakt worden door een knappende tros.

Snap-back en snap-back zone
Snap-back is het spontaan vrijkomen van spanning
in de tros wanneer deze breekt. De tros keert terug
naar zijn originele lengte waarbij de twee uiteinden
van de tros terugslaan naar of langs hun vaste punt.
Snap-back treedt op in alle typen trossen, van staal
tot kunststof. De snap-back zone is de route die de
terugslaande tros aflegt als deze knapt.
Deze route is complex doordat:
• de loop van de trossen per keer verschilt,
afhankelijk van bijvoorbeeld de locatie van het
schip en de weersomstandigheden;
• de elastische eigenschappen van de gebruikte
trossen sterk kunnen verschillen;
• het pad van de geknapte tros afhankelijk is van
de breeksterkte van de draad.
Een persoon die in de snap-back zone staat, riskeert
geraakt te worden door het terugslaande uiteinde
van de tros.
Op de tweede plaats zijn er risico’s bij het uitlopen van
de tros na het opschieten of achten. Hierbij ligt de tros op
dek, waarbij het grote gevaar is dat de opvarende in de
lus stapt of op de lus staat op het moment dat er spanning
op de tros gezet wordt.
Aan boord van schepen zijn er verschillende manieren
mogelijk om bewustzijn te creëren voor de risico’s tijdens
meren en deze te onderkennen. Duidelijke en heldere
communicatie is hier één van. Een terugkerende factor in
het ontstaan van voorvallen tijdens afmeren en het werken
met lijnen onder spanning, is gebrekkige communicatie.

Goede voorbereiding is het halve werk

Heldere communicatie en toezicht tijdens afmeeroperatie.
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Een goede werkvoorbereiding staat aan de basis van het
veilig en efficiënt werken. Tijdens operaties als afmeren,
slepen en verhalen worden grote krachten op lijnen,
kaapstanders en ander materieel uitgeoefend. Dit maakt
het werken met trossen een zeer risicovolle activiteit.
Waar betrokken personen zich met name van bewust
moeten zijn, is welke risico’s afmeren met zich meebrengt
en wanneer deze kunnen optreden. Pas als risico’s
onderkend worden, kunnen ze ook beheerst worden.

Voordat aan een taak of operatie wordt begonnen is het
cruciaal dat de bemanning een aantal punten behandelt.
Het moet voor het gehele team duidelijk zijn wat de
taak of operatie precies inhoudt, wat het plan is, wie
de leiding heeft, wat de risico’s zijn en hoe deze risico’s
beheerst worden. Een goede voorbereiding maakt de
communicatie tijdens de taak of operatie doeltreffender
en gemakkelijker.
In het algemeen geldt dat bemanningsleden de juiste
opleiding en kwalificaties moeten hebben om de taken
aan boord adequaat uit te kunnen voeren. Om kwalificaties
en kennis te blijven ontwikkelen is training onmisbaar. In
de sector is een grote variatie aan middelen beschikbaar
ter ondersteuning van een goede werkvoorbereiding. In
de zeescheepvaart zijn deze middelen aanwezig in het
veiligheidsmanagementsysteem (VMS).
Primair is de bemanning zelf verantwoordelijk voor het
op een juiste manier inzetten van deze middelen. De
scheepsbeheerder heeft daarnaast echter een morele en
wettelijke verantwoordelijkheid om de bemanningsleden
van de juiste middelen te voorzien, zodat zij het werk zo
veilig en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Wanneer de
procedures niet meer toereikend zijn of te ver af staan van
de praktijk, is het zaak deze aan te passen om de feitelijke
situatie zo juist mogelijk te benaderen.

Communicatie bij meeroperaties
Bij communicatie draait het om begrijpen en begrepen
worden. Miscommunicatie ontstaat wanneer betrokkenen
elkaar tijdens het spreken en luisteren niet begrijpen. Bij
veel ongevallen die zich tijdens het meren voordeden,
is gebleken dat de manier van communiceren of de
communicatie zelf onvoldoende was. Zowel voorafgaand
aan als tijdens de operatie. Vaak is er sprake van een
onbewuste (stilzwijgende) aanname dat de eigen
gedachtegang gelijk is aan die van de ander.
Wat goed communiceren tijdens meeroperaties
gecompliceerd maakt, is dat er meerdere partijen bij de
operatie betrokken zijn. Behalve de scheepsbemanning,
verdeeld in verschillende groepen, is vaak ook een loods
betrokken bij het afmeren of ontmeren. Verder kunnen
sleepboten betrokken zijn bij de operatie en staan er op
de kade bootlieden klaar om de trossen aan te nemen.

Deze betrokken partijen hebben ieder hun eigen taken
waardoor doelen en belangen uiteen kunnen lopen.
Het is een gegeven dat partijen onderling niet eenzelfde
voertaal aanhouden. Communiceren in een andere
taal dan de voertaal aan boord van een schip is een
aanhoudend probleem binnen de sector, zowel in de
zeescheepvaart als in de binnenvaart.3 Niet alleen moeten
bemanningsleden onderling de afgesproken voertaal
aanhouden, ook de andere bij de operatie betrokken
partijen zouden in een taal die voor iedereen te verstaan
is moeten communiceren. De deelname en eigen rol
van deze verschillende partijen maakt dat efficiënte,
effectieve en voor iedereen duidelijke communicatie van
groot belang is.
Communiceren betekent ook dat betrokkenen moeten
aangeven wanneer een taak niet veilig uitgevoerd kan
worden of een situatie uit de hand dreigt te lopen. Dit
geldt zowel voorafgaand aan als tijdens de operatie.
Een extra dimensie hierin wordt veroorzaakt door de
gezagsverhouding aan boord van schepen en tussen de
verschillende betrokken partijen. Deze gezagsverhouding
kan het voor bemanningsleden lastig maken om ‘nee’ te
zeggen op momenten dat het nodig is. Bemanningsleden
zouden te allen tijde het werk moeten kunnen stoppen
voordat het fout gaat. Ongeacht hun rang, leeftijd,
nationaliteit of geslacht.
Goede communicatie moet ervoor zorgen dat de
werkwijze van de operatie voor iedereen duidelijk
is. Heldere en duidelijke communicatie zorgt voor
eenduidigheid, begrip en heldere verwachtingen. Op
deze manier draagt het voor een groot deel bij aan de
veilige en efficiënte uitvoering van de meeroperatie. De
volgende lessen zijn daarom van belang.

3

Het probleem komt onder andere naar voren in het onderzoek naar de
aanvaring op de Westerschelde tussen het riviercruiseschip Viking Idun
en de chemicaliëntanker Chemical Marketer. De bemanning aan boord
van de Viking Idun bleek de voertaal in het vaargebied Westerschelde
onvoldoende te beheersen: https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/
attachment/2020/12/17/aanvaring_westerschelde_riviercruiseschip_
viking_idun_en_chemicalientanker_chem.pdf
In de reactie van Odfjell Management op de aanbevelingen uit het
onderzoek naar de olielekkage in Rotterdam, signaleert het bedrijf dat
communicatie tussen verschillende partijen niet altijd in één taal
plaatsvindt: https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/
attachment/2021/6/23/reactie_odfjell_management.pdf

• Er mag geen onduidelijkheid bestaan tussen alle
betrokken partijen over de afmeerpositie van het
schip.
• In routinematig werken schuilt één van de
grootste gevaren. Wanneer bemanningsleden
routinematig handelen, bestaat de kans dat ze
bepaalde aannames doen en handelen naar
aanleiding van die aannames, zonder expliciete
commando’s af te wachten.
• Afspraken maken met alle partijen over de
operatie en de operatie grondig met elkaar
doorspreken, zorgt voor meer duidelijkheid en
eenduidigheid. Dit vergroot het risicobewustzijn
tijdens het afmeren zelf. Het moet voor alle
betrokken partijen duidelijk zijn wat het
overkoepelende doel is. Briefing vooraf is bij
uitstek geschikt om afspraken vast te leggen
of te herhalen. Dit betekent ook dat afspraken
door iedereen begrepen en bevestigd moeten
worden.
• Het is de verantwoordelijkheid van alle
bemanningsleden (en alle betrokkenen) om te
controleren of de boodschap zelf klopt en vragen
te stellen als iets niet duidelijk is. Alleen dan kan
effectieve communicatie worden gerealiseerd.
• Het risico op een ongeval wordt vergroot
doordat bemanningsleden niet altijd meekrijgen
wat de exacte commando’s zijn, omdat ze geen
portofoon hebben of niet actief op de hoogte
worden gehouden. Om efficiënte communicatie
tussen alle betrokken partijen mogelijk te maken,
is het noodzakelijk om goed functionerende
portofoons voor alle betrokkenen beschikbaar te
hebben.

Goede samenwerking en communicatie met de bootlieden aan wal
is cruciaal.

Afmeeroperatie in de sluis van IJmuiden.
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Ongevalsclassificatie

In
deze
Rapportage
Ongevallen
Scheepvaart
van november 2020 tot mei 2021 presenteert de
Onderzoeksraad voor Veiligheid de beschrijving van
voorvallen aan boord van onder Nederlandse vlag
varende schepen, de voorvallen die plaats hebben
gevonden binnen de Nederlandse territoriale wateren en
in deze periode gepubliceerde rapporten. Elk ongeval
is geclassificeerd naar ernst. De categorieën stemmen
overeen met EU verordening 2009/EC/18:

In deze rapportage staan de voorvallen opgenomen uit
de categorieën: very serious, serious en serious injury.
Behalve de gegevens over de rapportageperiode is ook
een meerjarig overzicht opgenomen. Daarmee ontstaat
meer inzicht in trends.
Arbeidsongevallen nemen in Figuur 2, 3 en 4 een
prominente plaats in. Het voorkomen van arbeids
ongevallen is in de (internationale) regels eveneens
een prominente plaats toebedeeld. Het Internationale
Maritieme Arbeidsverdrag (MLC 2006) waarin dit is
opgenomen, wordt naast het SOLAS-verdrag, het
Marpol-verdrag en het STCW-verdrag beschouwd als de
vierde pijler van de maritieme regelgeving van toepassing
aan boord van zeeschepen. MLC 2006 is opgesteld onder
de vlag van de International Labour Organisation (ILO).

• Very serious: ongeval met total-loss van een schip,
dodelijke slachtoffers, of ernstige milieuschade.
• Serious: ongeval met een schip dat niet als very serious
geclassificeerd kan worden en waarbij bijvoorbeeld
brand, een aanvaring of gronding is voorgekomen,
waardoor het schip niet verder kan varen of
milieuschade veroorzaakt.
• Less serious: ongeval dat niet als very serious of serious
gekwalificeerd kan worden.
• Marine incident: een gebeurtenis, of serie
gebeurtenissen, anders dan een ongeval, dat heeft
plaatsgevonden verbonden aan scheepsoperaties,
dat de veiligheid van het schip, een opvarende of
het milieu in gevaar bracht, of in gevaar zou hebben
gebracht als het niet gecorrigeerd zou zijn.
• Serious injury: letsel opgelopen door een
persoon, waardoor de persoon langer dan 72 uur
arbeidsongeschikt is, binnen zeven dagen na de datum
waarop het ongeval plaatsvond.

Daarnaast heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) een toezichthoudende rol in de Nederlandse
scheepvaartsector. Deze rol spitst zich toe op het naleven
van de wet- en regelgeving aan boord van schepen.
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Figuur 4: Ernstige en zeer ernstige ongevallen zeevaart in de periode januari 2016 tot en met 2020, per jaar.
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Meer inzicht in de aard van deze ongevallen kan helpen bij
het versterken van het veiligheidsbesef onder werkgevers,
werknemers en andere partijen in de maritieme sector.

15

5

56 57

50

100

20

Serious Injury

9696

100

70

25

Serious

150

Aanvaring

30

Very Serious

276
252

250

2

3

Elektrocutie

5
Getroffen door
vloerstof/object/etc

7

7

Snijden

55

26

4
Vallen van hoogte

2
Vallen/slippen/
struikelen/stoten

3

3

Verbranding

3

1

4

Verstikking/vergiftiging/
verdrinking

16

16

Onbekend

Figuur 5: Arbeidsongevallen gekoppeld aan oorzaak van letsel zeevaart in de periode januari 2016 tot mei 2021.
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Gepubliceerde
rapporten

Allereerst wordt een drietal rapporten genoemd die een
directe relatie hebben met het thema-artikel ‘Meer over
meren’ uit deze Rapportage Ongevallen Scheepvaart.
Twee van deze onderzoeken zijn uitgebracht door de
Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Brekende tros met fatale afloop,
RN Privodino, IJmuiden, 28 juni 2018
Op 28 juni 2018 om 21.02 uur Nederlandse tijd voer
de Cypriotische chemicaliëntanker RN Privodino de
Noordersluis van IJmuiden binnen. Het schip was
onderweg naar Amsterdam. Kort nadat de bakboord
voorspring was uitgegeven, kwam deze onverwacht onder
grote spanning te staan. De meerploeg op het voordek
kon hier niet meer tijdig en adequaat op reageren,
waardoor de tros brak. Het deel van de tros dat aan boord
met de winch verbonden was, sloeg terug en raakte een
bemanningslid. Hij was op slag dood.
Omdat het ongeval in Nederland gebeurde en er
sprake was van interactie tussen het schip en de
sluis, is dit onderzoek door de Onderzoeksraad voor
Veiligheid uitgevoerd. De Marine Accident and Incident
Investigation Committee (MAIC) van Cyprus heeft,
namens de vlaggenstaat van het schip, deelgenomen aan
het onderzoek als staat met een aanmerkelijk belang.
De tros brak doordat het schip, met de spring aan de
walzijde reeds op de bolder, vaart vooruit had toen de
voorspring op de troslier, van de storage drum werd
overgezet naar de tension drum. De voorspring kon
daarna niet meer snel genoeg gevierd worden. Het
overzetten op de tension drum gebeurde zonder dat
daarvoor een opdracht was gegeven.

Troslier met gesplitste drums aan boord van de RN Privodino.
(Bron: RN Privodino)

De meerploegleider op het voordek kon niet zien welke
handeling de bedienaar, een motorman, van de troslier
verrichtte en werd daar ook niet over geïnformeerd. De
meerploegleider kon de motorman in het geheel niet zien.
De motorman stond op dat moment in een gevaarlijke
positie op het voordek van de RN Privodino, namelijk in
de snap-back zone van de voorspring.

Bij de analyse van het ongeval werd een viertal
ontbrekende en falende barrières geïdentificeerd.
Daarmee kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:

Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) moet dat
borgen en processen moeten zo zijn ingericht dat tijdig
gesignaleerd wordt wanneer knelpunten ontstaan en
welke maatregelen getroffen kunnen worden.

Dodelijk ongeval door breuk achtertros,
Damsterdijk, Ipswich, Verenigd
Koninkrijk, 2 oktober 2019

Het benodigde aantal bemanningsleden voor de
af- en ontmeerprocedure zoals in het bemanningsplan
beschreven was, kwam niet overeen met het bemannings
certificaat en het aantal aanwezig bemanningsleden.

Tijdig afremmen van het schip
Uit dit ongeval kan worden geconcludeerd dat de
sluisprocedures vast onderdeel moeten zijn van de
informatie-uitwisseling tussen registerloods en de
bemanningsleden die onderdeel zijn van het brugteam.
De beoogde eindpositie in de sluis moet nauwkeurig
worden overeengekomen en individuele beeldvorming
daarover binnen het brugteam onderling geverifieerd. Een
kritische houding tot de eigen rol en verantwoordelijkheid
met betrekking tot het delen van informatie en het
geven van advies vormt een voorwaarde voor een
goede samenwerking op de brug. Ook de afgesproken
eigen taak en de invulling van de taak van andere leden
van het brugteam zijn een voorwaarde voor een goede
samenwerking. Deze conclusie geldt nadrukkelijk voor
alle leden van het brugteam, inclusief de registerloods.

De taakbelasting voor de meerploegleider was niet
verenigbaar met het belang om in het kader van de
veiligheid zicht te houden op alle bemanningsleden
op het voordek, omdat de meerploegleider veel taken
tegelijkertijd uit moest voeren. Deze taken werden in het
VMS niet onderling geprioriteerd.

Op het Nederlandse vrachtschip Damsterdijk vond op 2
oktober 2019 omstreeks 9.45 uur lokale tijd in de haven
van Ipswich (Verenigd Koninkrijk) een dodelijk ongeval
plaats. Het schip moest in de haven over een afstand van
ongeveer 100 meter achteruit verhaald worden om ruimte
te maken voor een ander schip. Bij deze manoeuvre
stonden de kapitein en de eerste stuurman op de brug.
Het achterdek werd bemand door een kok/matroos,
een stagiair en een matroos, die de leiding had. De
matroos behandelde de achterspring, en de kok/matroos
hanteerde samen met de stagiair de twee achtertrossen.
Tijdens het verplaatsen van het schip werd de kok/
matroos geraakt door een gebroken tros. De impact van
de tros op het lichaam van de kok/matroos veroorzaakte
zwaar letsel aan zijn linkerbeen en vermoedelijk ook
inwendig letsel. Aanvankelijk was de kok/matroos nog bij
kennis, maar bij aankomst van de ambulance na circa 40
minuten was hij reeds buiten bewustzijn. De kok/matroos
is later die dag in een ziekenhuis overleden.

Ook had de matroos niet voldoende rusturen voorafgaand
aan het incident en was er geen schoon werkdek.

Spring pas op spanning zetten wanneer schip in
eindpositie in de sluis ligt
Het is bij het afmeren van schepen cruciaal dat het schip
stil in de eindpositie ligt wanneer wordt begonnen met het
op spanning brengen van trossen. Dit kan vergelijkbare
ongevallen voorkomen. Dat moment kan alleen door het
brugteam worden bepaald, omdat vanaf de brug het
schip wordt gevaren. Het signaal om veilig met het op
spanning brengen van de tros te beginnen, mag daarom
alleen door het brugteam gegeven worden.
Aan boord waren geen procedures die dit borgden. Het
moment werd in de praktijk met regelmaat bepaald door
de bemanning op het voordek. In dit geval was dat de
bootsman, voor wie het op de bolder leggen van de
voorspring aanleiding was om te gaan beginnen met het
op spanning brengen van de tros.
Ingrijpen door meerploegleider (supervisie)
Geconcludeerd kan worden dat de taakuitvoering van
bemanningsleden die toezicht moeten houden op
veiligheid, niet belemmerd mag worden door belasting
met andere taken.

Het belang van goed fysiek toezicht aan boord werd,
naar aanleiding van eerder door de Onderzoeksraad
onderzochte voorvallen, geduid in een themastuk
over veiligheid bij ladingoperaties in de Rapportage
Ongevallen Scheepvaart (ROS).4 Dit belang blijkt ook
geldig voor het aan- en ontmeren.
Werken buiten snap-back zones
Het voordek van de RN Privodino werd tijdens meren en
ontmeren voor een groot deel als onveilig werkgebied
beschouwd en als zodanig gemarkeerd. Omdat de
daadwerkelijk gevaarlijke gebieden wisselden, afhankelijk
van welke tros werd gebruikt en hoe deze over het dek
werd geleid, was het bij het plotseling ontstaan van
een gevaarlijke situatie niet meer mogelijk om snel te
bepalen waar een veilig heenkomen kon worden gezocht.
Daarnaast kon door deze wijze van markeren niet worden
bepaald vanuit welke veilige positie werkzaamheden
konden worden uitgevoerd. De motorman stond tijdens
het ongeval in de zogenaamde snap-back zone van de
brekende tros.
Het volledige rapport ‘Brekende tros met fatale afloop –
Lessen uit het ongeval aan boord van de RN Privodino’ is
zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar op
de website van de Onderzoeksraad:
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/17800/
brekende-tros-met-fatale-afloop---lessen-uit-hetongeval-aan-boord

4
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Rapportage Ongevallen Scheepvaart november 2018 - mei 2019:
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/attachment/2019/10/29/
rapportage_ongevallen_scheepvaart_nov_2018_mei_2019-6108281.pdf

Op basis van het onderzoek naar dit ongeval komt
de Onderzoeksraad met vijf aanbevelingen aan vier
verschillende partijen.
Het volledige rapport ‘Dodelijk ongeval door breuk
achtertros – Lessen te leren over veilig werken en toezicht’
is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar
op de website van de Onderzoeksraad:
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/15477/dodelijkongeval-door-breuk-achtertros---lessen-te-leren-overveilig

Het verrichte onderzoek heeft uitgewezen dat een aantal
achterliggende factoren heeft bijgedragen aan het
ontstaan van het ongeval.
Zo had de matroos een combinatie van taken, hij was
actief betrokken bij de handelingen met de trossen
daarnaast had hij de taak het overzicht en het toezicht op
het achterdek te houden. De kok/matroos had eveneens
een combinatie van zijn eigen werk en instructie geven
aan een onervaren stagiair.
De communicatie verliep onduidelijk omdat de kok/
matroos niet in het bezit was van een portofoon en
de leidinggevende matroos zich buiten diens zicht en
gehoorsafstand bevond vanwege de werkzaamheden.
Het achterdek is tijdens het meren of ontmeren een
gevaarlijke zone waar in geval van een trosbreuk een
terugslag kan plaatsvinden. Het achterdek of snap-back
zones waren echter niet als zodanig gemarkeerd of
aangeduid met signalen.

Damsterdijk.
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Gebroken tros, Sturla, Terneuzen,
1 mei 2020
Op 1 mei 2020 raakte aan boord van het Maltees gevlagde
schip Sturla een bemanningslid zwaargewond nadat de
springlijn was geknapt. Een ander bemanningslid raakte
lichtgewond. De springlijn raakte overbelast tijdens het
vastmaken in de Westsluis in Terneuzen. De tros bleek in
goede conditie te verkeren, alleen de breeksterkte was
significant minder dan de gecertificeerde breeksterkte.
Het
meergerei
aan
boord
werd
maandelijks
geïnspecteerd zoals beschreven in de instructies van
de scheepsbeheerder. De laatste inspectie vond een
week voor het voorval plaats. Het meergerei, inclusief de
springlijn, bevond zich toen in goede staat.
Ten tijde van het voorval was de springlijn ongeveer vier
maanden in gebruik aan boord van de Sturla. Ook werd
de lijn in ieder geval maandelijks geïnspecteerd door
de bemanning. Optische en microscopische analyse
van de gebroken lijn vertoonde geen sneden, schaving,
gebroken strengen, gefuseerde vezels of verzwakking
door UV-straling, olie of chemicaliën. Tijdens de
breektest bleek echter dat de breeksterkte van de lijn was
afgenomen met meer dan 50% van de gecertificeerde
breeksterkte. Omdat het onwaarschijnlijk is dat de
conditie van de tros in vier maanden tijd in die mate
achteruit is gegaan, wordt de mogelijkheid dat er een fout
zat in het materiaal van de tros niet uitgesloten.

Onduidelijke situatie bij beloodsing
leidde tot aanvaring, Pollux vs. Nord
Taurus, Scheldegebied, 21 januari 2018
In de ochtend van 21 januari 2018 kwamen het
Nederlandse loodsvaartuig Pollux en een Panamese
bulkcarrier met elkaar in aanvaring in het Scheldegebied.
Dit gebeurde tijdens een beloodsingsoperatie waarbij
de loods van het Panamese schip werd afgehaald door
loodsvaartuig Perseus. Loodsvaartuig Pollux bevond zich
in de nabijheid, maar had geen actieve rol in het proces.
Het feit dat twee als zodanig herkenbare loodsvaartuigen
vlak bij elkaar liggen tijdens een beloodsingsproces
is in de scheepvaart uitzonderlijk, maar komt in het
Scheldegebied vanwege efficiëntie met regelmaat voor.
In deze situatie zorgde het voor verwarring. Een aanvaring
kon daardoor niet worden voorkomen.

Er werd routinematig gehandeld en er zijn meerdere
veiligheidsbarrières doorbroken. Er ontstond ruimte
voor aannames die niet zijn getoetst. Zo gingen zowel
de Nord Taurus als de Perseus ervan uit dat de Pollux het
beloodsingsproces volgde en waar nodig kon faciliteren.
Zij gingen er daarom ook vanuit dat deze zijn koers
zou wijzigen om zo de weg van de Nord Taurus niet te
hinderen. Dit voorval leert dat voor alle partijen in en
rondom een beloodsingsproces helder moet zijn hoe
manoeuvres gaan verlopen. Er mag geen ruimte ontstaan
voor ongetoetste aannames.
Het volledige rapport ‘Beleving van het beloodsen Aanvaring tussen loodsvaartuig en bulkcarrier in het
Scheldegebied’ is zowel in het Nederlands als in het Engels
beschikbaar op de website van de Onderzoeksraad:
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/18178/belevingvan-het-beloodsen---aanvaring-tussen-loodsvaartuig-en

Het systeem waarbij twee loodsboten dicht bij elkaar
liggen tijdens een beloodsingsproces kan tot verwarrende
situaties leiden, zeker wanneer een loodsvaartuig
niet deelneemt aan het proces maar wel als zodanig
herkenbaar is. Ten tijde van deze aanvaring voerde de
Pollux loodsverlichting, waardoor bij de bulkcarrier de
indruk werd gewekt dat deze het beloodsingsproces
volgde en waar nodig zou faciliteren. Dit was echter niet
het geval. De kapitein van de Pollux merkte te laat op
dat er een gevaar voor aanvaring dreigde met de Nord
Taurus. Er ontstond op die manier een risicovolle situatie
die uiteindelijk leidde tot de aanvaring.

Eén van de aandachtspunten die naar voren kwam
tijdens de analyse van de informatie is dat er vrijwel
geen aanwijzingen zijn dat een tros op het punt staat te
knappen. De aanwijzingen die er zijn, zijn erg subtiel of
vrijwel geheel afwezig. Bemanningsleden bevinden zich
daarom in een situatie waarin het falen van een meertros
onopgemerkt blijft, waardoor er niet op gehandeld
wordt. Mede omdat de scheepsbeheerder al een aantal
acties heeft ondernomen, doet de MSIU in dit onderzoek
geen aanbevelingen.

Veiligheid riviercruisevaart niet
voldoende, Viking Idun vs. Chemical
Marketer, Westerschelde, 1 april 2019

Op 13 januari 2019 heeft, tijdens de loodswissel
halverwege het Kielerkanaal (Duitsland), de kanaalloods
mis gegrepen toen hij de loodsladder op was geklommen.
Dat gebeurde in de vroege ochtend in het donker en
tijdens slechte weersomstandigheden. De kanaalloods
viel bijna vier meter naar beneden en kwam met zijn
hoofd op het dek van de loodsboot terecht. Hij liep onder
andere een schedelbasisfractuur, gebroken ribben en een
gescheurde milt op.

Op 1 april 2019 vond er net na middernacht een
aanvaring op de Westerschelde plaats tussen het
Zwitserse riviercruiseschip Viking Idun en de Maltese
chemicaliëntanker Chemical Marketer. De schade aan
beide schepen was aanzienlijk. Aan boord van het
cruiseschip waren 171 veelal oudere passagiers en
49 bemanningsleden aanwezig. Tijdens de aanvaring
lagen de meeste passagiers in de afgesloten hutten
te slapen; enkelen van hen raakten lichtgewond. De
chemicaliëntanker was beladen met onder meer benzeen,
heptaan en methanol. De aanvaring veroorzaakte een
groot gat in de scheepswand van de tanker. De opslag
van de chemicaliën in dubbelwandige tanks heeft een
lekkage van zeer giftige stoffen voorkomen.

Het onderzoek dat is uitgevoerd door de Duitse
Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) heeft
uitgewezen dat onder andere de handgrepen, waar de
kanaalloods zich aan vast moest houden bij het klimmen,
niet de juiste diameter hadden waardoor deze bij het
vastgrijpen niet voldoende veiligheid boden. Er zijn
meerdere zusterschepen, waardoor er een aanzienlijk
gevaar bestond voor herhaling bij het door middel van
een loodsladder betreden van deze schepen.
Naar aanleiding van het onderzoek is de BSU met een
aantal aanbevelingen gekomen. Het volledige rapport
is te vinden op de website van de Bundesstelle für
Seeunfalluntersuchung (BSU):
https://www.bsu-bund.de/SharedDocs/pdf/EN/
Investigation_Report/2020/Investigation_Report_19_19.
pdf?__blob=publicationFile&v=5

Nord Taurus. (Bron: Patrick Deenik)

Het volledige rapport is beschikbaar op de website van
de Maltese Marine Safety Investigation Unit:
https://mtip.gov.mt/en/msiu/Documents/MT%20FT%20
Sturla_Final%20Safety%20Investigation%20Report.pdf

Ernstig ongeval tijdens een loodswissel,
Marfaam, Kielerkanaal, Duitsland,
13 januari 2019

In de riviercruisesector is extra aandacht nodig voor
de veiligheid, zeker in het licht van de groei die is
doorgemaakt en het grote aantal passagiers dat op
deze schepen wordt vervoerd. Dit mede omdat de
zelfredzaamheid van de passagiers in veel gevallen
beperkt is. Dit vormt de aanleiding voor meerdere
aanbevelingen om de veiligheid in de riviercruisesector te
verbeteren.
Bekwaamheid bemanning niet getoetst
Het riviercruiseschip Viking Idun voldeed volgens de wet
aan de eisen die gesteld worden aan riviercruiseschepen.
Ook had de bemanning de benodigde certificaten,
op basis waarvan ze in Nederland mocht varen. De
Onderzoeksraad constateert echter dat deze wettelijk
gestelde eisen niet altijd voldoende zijn. De bemanning
van de Viking Idun had onvoldoende kennis over het
complexe Westerschelde vaargebied. Ook beheersten zij
onvoldoende de Engelse taal, waardoor de communicatie
via de marifoon niet goed werd verstaan of begrepen.
Daarnaast heeft de kapitein voor de reis over de
Westerschelde er niet voor gekozen om bemanningsleden
met de meeste kennis van het vaargebied in de stuurhut
aanwezig te laten zijn. Ook werd er niet voor gekozen de
hulp van een loods in te roepen. De Onderzoeksraad
concludeert dat de bemanningsleden wel bevoegd, maar
niet voldoende bekwaam waren.

Pollux.

10 - Onderzoeksraad voor Veiligheid

Rapportage Ongevallen Scheepvaart - 11

Gepubliceerde
rapporten

Gronding door motorproblemen, Z-575
Hein Senior, Vlieland, 12 oktober 2020

Complex vaargebied
De Westerschelde is één van de drukst bevaren
wateren ter wereld waar binnenvaart, zeescheepvaart
en pleziervaart elkaar dag en nacht treft. Het intensieve
gebruik in combinatie met smalle vaargeulen, ondieptes,
een sterke stroom en het getij maakt het tot een
vaarwater met risico’s. De Onderzoeksraad concludeert
dat, ondanks de complexiteit van het gebied, er geen
aanvullende eisen rond kennis en bekwaamheid van
bemanningen van binnenvaartschepen gelden. Dit is wel
het geval in vergelijkbare gebieden als bijvoorbeeld de
Rijn.
Toezicht op riviercruisevaart
Uit het onderzoek van de Raad blijkt dat deze aanvaring
niet op zichzelf staat. De toenemende populariteit van
riviercruises vraagt om een verbetering van de veiligheid
in deze sector. Jaarlijks wordt een groot aantal passagiers
vervoerd, die vaak beperkt zelfredzaam zijn.

Op maandag 12 oktober 2020 rond 3.45 uur stopte de
hoofdmotor van het vissersschip Z-575 Hein Senior terwijl
het schip aan het varen was in de Zuider Stortemelk,
ten noorden van Vlieland. De directe oorzaak van het
stoppen van de hoofdmotor was het uitvallen van een
magneetklep in de tandwielkast. Als gevolg had het schip
geen voorstuwing meer en dreef de Z-575 Hein Senior
af richting de kust van Vlieland. Omdat het anker niet
uitgegooid werd en er geen schepen in de buurt waren
om een sleepverbinding mee te maken, liep het schip om
04.10 uur aan de grond.
Schade aan de Chemical Marketer.

De Z-575 Hein Senior werd bij opkomend tij door de
sleepboot Hunter vlot getrokken. De hoofdmotor werkte
inmiddels weer en het vissersschip is op eigen kracht naar
de haven van Harlingen gevaren. De schade is beperkt
gebleven tot de schroefbladen. De schroef is vervangen.
Gedurende de periode dat Z-575 Hein Senior op drift
was, is er niet besloten het anker uit te gooien.

De Onderzoeksraad doet daarom aanbevelingen om
de veiligheid in de binnenvaartsector en specifiek de
riviercruisesector in Nederland te verbeteren. Ook
krijgt de minister van Infrastructuur en Waterstaat de
aanbeveling om de effectiviteit van het toezicht op de
riviercruisevaart te verbeteren en de bekwaamheidseisen
voor bemanning van riviercruiseschepen in het
Scheldegebied aan te scherpen.
Het volledige rapport ‘Aanvaring op de Westerschelde,
riviercruiseschip Viking Idun en chemicaliëntanker
Chemical Marketer’ is zowel in het Nederlands als
in het Engels beschikbaar op de website van de
Onderzoeksraad:
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/13985/
aanvaring-op-de-westerschelde-riviercruiseschip-vikingidun-en

Schade aan het riviercuiseschip Viking Idun.

De bemanning richtte zich volledig op het repareren
van de hoofdmotor en op het maken van een mogelijke
sleepverbinding met een ander schip. Later bleek tijdens
een inspectie dat het anker vastzat in de ankerkluis. Wel
is op een gegeven moment het centrumgewicht van de
netten overboord gegooid om het schip af te remmen.
Er waren geen procedures of instructies aan boord om
aan de grond lopen in ondiep water te voorkomen. Ook
werden er geen noodoefeningen gehouden.
De Belgische FOSO/FEBIMA heeft naar aanleiding van
dit voorval een aantal aanbevelingen aan verschillende
partijen gedaan. De aanbevelingen richten zich op
de ontwikkeling van en controle op een toereikend
veiligheidsmanagementsysteem (VMS) aan boord van
vissersschepen.

Z-575 Hein Senior

Het volledige rapport is beschikbaar op de website van
FOD Mobiliteit:
https://mobilit.belgium.be/nl/resource/
report_z575_hein_senior
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Dodelijk ongeval, Coastal Boxer, Port
Khalifa, Abu Dhabi, Verenigde Arabische
Emiraten, 3 maart 2020
Op 3 maart 2020 om 18.40 uur lokale tijd 5 werd de
bemanning van de Coastal Boxer gevraagd om een
pijpleiding (een zogenaamde zinkerleiding), boven water
te halen en een extra ponton toe te voegen. De Coastal
Boxer was op dat moment onderdeel van een project in
Port Khalifa in Abu Dhabi. De pijpleiding was gezonken en
volgelopen met zand.
Het eerste plan, volgens de instructie van de
projectmanager van de opdrachtgever, was om de
leiding te klaren door lucht door de leiding te blazen
met een luchtcompressor. Tijdens de uitvoering van het
werk werd het plan gewijzigd. Volgens het gewijzigde
plan moest de kraan van de Coastal Boxer de pijpleiding
omhoog hijsen om vervolgens de pontons eronder
te plaatsen. Om te voorkomen dat de pijpleiding zou
breken moest de Coastal Boxer samen met de Multi
Cat M16 de pijpleiding omhoog brengen. Een schatting
van het gewicht en benodigde hijscapaciteit was niet
beschikbaar. De bemanning gebruikte een hijsband
van staaldraad en bracht de Coastal Boxer in positie.
De hoofdwerktuigkundige, een matroos, een lasser en
de projectleider van de opdrachtgever waren aanwezig
op het dek van de Coastal Boxer. De eerste stuurman,
tevens de ploegleider, bevond zich op de brug. De
hoofdwerktuigkundige bediende de kraan van de Coastal
Boxer.
Om 22.40 uur begon de hijsoperatie. Tijdens het omhoog
hijsen van de pijpleiding, schoot een ander ponton (al
eerder onder de leiding aangebracht) los en werd door
zijn drijfvermogen uit het water gelanceerd. Het ponton
kwam uiteindelijk op de hoofdwerktuigkundige terecht
die zich op de kraan van de Coastal Boxer bevond. De
hoofdwerktuigkundige viel door de klap in het water.

De matroos aan dek sprong direct het water in om
de hoofdwerktuigkundige te redden en bracht hem
samen met de mensen op de Coastal Boxer aan dek. De
hoofdwerktuigkundige werd naar de wal overgebracht en
met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar
overleed hij later aan zijn verwondingen.

Gestarte
onderzoeken

Doordat het ponton de pijpleiding niet meer
ondersteunde en de pijpleiding nog wel in de
kraan van de Coastal Boxer hing, helde het schip
over bakboord. De helling was zodanig, dat
iedereen de Coastal Boxer direct moest verlaten.
Na het incident bleek dat het ponton dat loskwam niet
vast had gezeten aan de pijpleiding.

Kapseizen en zinken viskotter, UK-171
Spes Salutis, Noordzee, 9 december 2020

Gezonken vissersschip, noordwest van
Dieppe, Frankrijk, 23 december 2020

Op 9 december 2020 kapseisde en zonk de viskotter
UK-171 Spes Salutis. Het schip voer op dat moment in
westelijke richting, op ongeveer 10 nautische mijlen
boven Rottumerplaat. Het schip was bezig met de
boomkorvisserij.

In de namiddag, op 20 zeemijl noordwest van Dieppe,
zonk een Nederlands visserschip naar een diepte van 30
meter. De autoriteiten en schepen in de buurt werden
gealarmeerd en hebben alle vijf de opvarenden kunnen
redden.

Nadat de schipper uit het stuurhuis was geholpen,
klom de driekoppige bemanning op de kiel. Eén van
de bemanningsleden kon met behulp van een mobiele
telefoon het thuisfront waarschuwen. Toen de kotter
zonk, konden de bemanningsleden zwemmend de
reddingsvlotten bereiken, deze activeren en erin klimmen.
Kort daarna werden zij gered door de viskotter TH-10
Dirkje.

De Onderzoeksraad is een onderzoek gestart.

Classificatie: Very Serious

De Onderzoeksraad is een onderzoek gestart, dat later is
samengevoegd met het onderzoek naar het zinken van de
viskotter UK-165 Lummetje. De UK-165 kapseisde en zonk
op 28 november 2019. Daarbij kwamen beide opvarenden
om het leven.
Het samengevoegde onderzoek ‘Kapseizen en zinken
viskotters - Lessen uit de voorvallen met de UK-165
Lummetje en de UK-171 Spes Salutis’ is zowel in het
Nederlands als in het Engels beschikbaar op de website
van de Onderzoeksraad:
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/15703/
kapseizen-en-zinken-viskotters---lessen-uit-devoorvallen-met-de-uk

Coastal Boxer ten tijde van het ongeval. (Bron: Acta Marine)

Direct na het incident zijn de Abu Dhabi Port Authorities,
de opdrachtgever en de Abu Dhabi Maritime Investigation
Board een onderzoek gestart. Dit onderzoek was
voornamelijk gericht op de lokale organisatie en het
toezicht op de werklocatie. Acta Marine heeft een eigen
onderzoek uitgevoerd, gericht op lessen voor de rederij.
De Onderzoeksraad kon in maart 2020 niet afreizen naar
Abu Dhabi in verband met de beperkingen door de
opkomende COVID-19 pandemie.

Het bij Dieppe (Frankrijk) gezonken Nederlandse visserschip.

Classificatie: Very Serious

Berging van de op 9 december 2020 gezonken UK-171 Spes Salutis.
(Bron: Nationale Politie)

5
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Gestarte
onderzoeken

Zware slagzij na schuiven lading, Noorse
Zee, Noorwegen, 5 april 2021
Een Nederlands vrachtschip kwam voor de Noorse kust
ter hoogte van Ålesund in zwaar weer in de problemen.
Ten tijde van het voorval stond er windkracht 8 tot 9
beaufort met golven van ruim acht meter hoog. Het
schip was onderweg van Bremerhaven (Duitsland)
naar Kolvereid (Noorwegen). Lading in het ruim was
gaan schuiven en sloeg vervolgens gaten in een aantal
ballastwatertanks. Hierdoor lekte er ballastwater het ruim
in. Door het slechte weer, het schuiven van de lading en
het water in het ruim, kreeg het schip zware slagzij. De
twaalf bemanningsleden zijn geëvacueerd en het schip is
op sleeptouw naar Ålesund genomen.
De Onderzoeksraad is een onderzoek gestart.

Het Nederlandse schip dat op 5 april 2021 in de problemen kwam in
de Noorse Zee, weer in de vaart. (Bron: Mateo Witte)

Onderzoek gestart
door buitenlandse
autoriteit met
Nederland als staat
met een aanmerkelijk
belang

Gronding in aanloop haven, Rauma,
Finland, 16 februari 2021
In de vroege ochtend raakte een Nederlands Ro-Ro
vrachtschip in de aanloop naar Rauma net buiten de
vaargeul de grond. Diverse dubbele bodem tanks raakten
lek en ook één van de machinekamers maakte water. Het
schip kon zelfstandig de haven van Rauma bereiken en
werd daar veilig afgemeerd. Er raakte niemand gewond
en er was geen uitstroom van olie.
De Finse Safety Investigation Authority (SIA) is een
onderzoek gestart.

Schip waarop de twee stuwadoors zwaargewond zijn geraakt. (Bron:
Peter Beentjes)

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Twee stuwadoors raken zwaargewond,
Cristobal, Panama, 27 januari 2021
In de haven van Cristobal in Panama werd een lading
stalen balken gelost van een Nederlands vrachtschip.
Dit werd gedaan door lokale stuwadoors van de haven
van Cristobal, die zowel de lading vastmaakten aan de
kraan als de scheepskranen bedienden. De stuwadoors
gebruikten hiervoor eigen hijsbanden. Bij het omhoog
takelen van de lading braken deze hijsbanden, waardoor
de stalen balken naar beneden vielen. Hierbij werden
twee stuwadoors geraakt. Eén van de twee stuwadoors
verloor beide benen, de ander een voet.

Ernstige ongevallen met stuwadoors die laad- en
loswerkzaamheden aan boord van Nederlandse
schepen in buitenlandse havens uitvoeren, komen
met enige regelmaat voor. Verderop in deze
ROS in het hoofdstuk ‘incidenten niet uitgebreid
onderzocht’ wordt nog een ongeval beschreven
waarbij twee stuwadoors betrokken waren. Zij
waren eveneens in een buitenlandse haven aan het
werk op een Nederlands schip.
De reikwijdte van de (internationale) regelgeving is
op dit moment onvoldoende transparant om vast te
stellen in hoeverre deze ongevallen daadwerkelijk
onder de operaties van het schip, dan wel het
veiligheidsmanagementssysteem van het schip
vallen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid houdt
dit onderwerp en de ontwikkelingen op dit gebied
scherp in de gaten.

Schip dat bij Rauma aan de grond is gelopen.

Classificatie: Serious
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Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

Aanvaringen
Motorstoring en aanvaring met boei,
Waddenzee, 11 november 2020
Het Nederlandse vissersschip SL-42 Jan Cornelis
III ondervond motorproblemen, waarna sleephulp
noodzakelijk was. Deze werd verleend door collega
visser ARM-18 Joris Senior. De vissersschepen voeren op
de Waddenzee, boven Texel en Vlieland, toen de boei
VL2A te kort gepasseerd werd. Hierdoor werd de SL-42
tegen de boei getrokken. De schipper van de SL-42
waarschuwde de schipper van de ARM-18 en probeerde
nog door roer te geven en de boegschroef te gebruiken
de boei te ontwijken, maar dat mocht niet meer baten. De
schipper van de SL-42 gaf later aan dat hij de boei over
het hoofd had gezien. De boei werd door de aanvaring
beschadigd.

Rompschade door aanvaring,
Kielerkanaal, Duitsland, 24 februari 2021

Aanvaring met gemeerd schip, Köping,
Zweden, 13 maart 2021

Op het Kielerkanaal vond een aanvaring plaats waarbij
schade is ontstaan aan het Nederlandse vrachtschip
Rimini. Deze aanvaring werd veroorzaakt doordat het
tegemoetkomende, eveneens Nederlandse, vrachtschip
Treville niet de goede wal aanhield. De uitwijkmanoeuvre
van beide schepen kon niet meer voorkomen dat
de schepen elkaar op zowel de bakboordboeg als
bakboordhek raakten. De schade aan de Rimini was
zodanig dat deze gerepareerd moest worden alvorens het
schip verder mocht varen. Beide schepen voeren onder
loodsbegeleiding.

De Nederlandse LPG-tanker Coral Ivory kwam in de haven
van Köping in aanvaring met het gemeerde Nederlandse
vrachtschip Isis. De aanvaring was het gevolg van
problemen met de verstelbare schroef van de Coral Ivory.
De Coral Ivory liep hierbij een deuk van twee meter bij
een halve meter op die gerepareerd moest worden
voordat het schip mocht vertrekken. De schade aan de Isis
bleef beperkt tot verfsporen afkomstig van de Coral Ivory.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Aanvaring in sluis, Terneuzen,
1 december 2020

Schade aan de Coral Ivory. (Bron: Anthony Veder)

In de Westsluis Terneuzen voer de met gasolie geladen
binnenvaarttanker Lagun achterop het zeeschip Maxi, dat
al in de sluis lag. De Lagun liep daarbij lichte schade op.
Het onbeladen zeeschip Maxi, dat voer onder de vlag
van Antiqua en Barbuda, had als gevolg van de aanvaring
een scheur in de ballasttank in het achterschip, net
boven de waterlijn. Daar lekte ballastwater uit. De Maxi is
teruggevaren naar Gent (België) en daar afgemeerd voor
reparatie. Het schip is twee dagen later alsnog uit Gent
richting zee vertrokken.

Arbeidsongevallen
Matroos raakt ernstig gewond na
ongeval met luikenwagen, Puurs, België,
18 augustus 2020 (nagekomen melding)
Aan boord van het Nederlandse vrachtschip Eemshorn
vond een ernstig ongeval plaats waarbij een matroos
gewond raakte. Het schip lag op het moment van het
ongeval afgemeerd in het Zeekanaal Brussel-Schelde
ter hoogte van Puurs. De bemanning had de luiken van
het ruim gesloten met behulp van de luikenwagen.
Vervolgens moesten nog de werkbakjes naar hun
opslagplaats teruggebracht worden met de luikenwagen.
De luikenwagen werd bediend vanuit een locatie van
waaruit geen direct zicht was op de bakjes. Een matroos
bevond zich nabij een van deze bakjes toen het werkbakje
vervolgens geraakt werd door een spreader. Het bakje
kantelde hierdoor en de matroos kwam bekneld te zitten.
De matroos werd met ogenschijnlijk lichte verwondingen
naar een lokaal ziekenhuis gebracht. In het ziekenhuis bleek
dat er sprake was van ernstig inwendig letsel. Tijdens de
ziekenhuisverpleging traden er bovendien complicaties
op. Uiteindelijk bleek dat de matroos ernstig blijvend
letsel aan het ongeval en de ziekenhuisbehandeling zou
overhouden.

Zwaar ongeval bij zetten van tuig,
Noordzee, 30 november 2020
In de vroege ochtend raakte aan boord van het
Nederlandse visserschip WR-23 De Vrouw Geertruida een
bemanningslid ernstig gewond. De KNRM-reddingsboot
van Den Helder haalde de gewonde van boord, waarna
hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht werd.
Bij het zetten van het vistuig bleef het bakboord tuig in
eerste instantie achter de verschansing hangen. Nadat
de schipper de giek iets ophaalde, schoot het tuig los.
Daarbij brak een stalen oog bevestigd aan het dekhuis
af. Aan dit oog zat een stalen katrol (blok) waar een
staaldraad onder spanning doorheen liep. De kabel
sprong daardoor strak tussen het volgende blok en de
winch. Het losgeslagen blok raakte het slachtoffer daarbij
hard op het achterhoofd.

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Reparatie ter plaatse aan de Coral Ivory. (Bron: Anthony Veder)
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Het blok aan boord van de WR-23 waardoor het slachtoffer werd
geraakt.
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Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

Gewond aan hand, Noordzee, Verenigd
Koninkrijk, 2 december 2020
Aan boord van het Nederlandse offshore support
schip Living Stone was de bemanning bezig met het
terughalen van een kabel op de zeebodem. Daarvoor
werd een ROV (onderwaterrobot) ingezet. Deze zat vast
aan een kabel, verbonden met een winch aan boord
van het schip. De ROV moest iets verder van het schip
worden gemanoeuvreerd waardoor de kabel moest
worden uitgevierd. Daarbij werd gebruik gemaakt van
een kaapstander. Tijdens de werkzaamheden raakte een
bemanningslid met zijn vingers bekneld tussen de kabel
en de kaapstander. Hij verloor hierbij twee vingertopjes,
waarop werd besloten hem door de kustwacht te laten
evacueren. Het ongeval gebeurde op de Noordzee,
ongeveer 80 zeemijl ten oosten van Hull.

Ongeval bij het vastzetten van de
dekluiken, Glomfjord, Noorwegen,
10 december 2020
Aan boord van het Nederlandse vrachtschip sprong
bij het vastzetten van de dekluiken een staaf weg. Het
ongeval gebeurde in de haven van Glomfjord. De staaf
raakte de linker middelvinger van een matroos. De
matroos werd naar het ziekenhuis gebracht en kreeg daar
18 hechtingen. Hij kon door de verwondingen vier weken
niet werken.

Classificatie: Serious injury

Geraakt door tros, Punta Ricon, Panama,
10 december 2020

Verwonding aan hand door beknelling,
Den Helder, 14 januari 2021

Gebroken pols na beknelling, Noordzee,
16 januari 2021

Tijdens het ontmeren van de FWN Bonafide te Punta
Rincon in Panama raakte een matroos gewond. De
matroos was werkzaam op het achterschip om de trossen
binnen te halen. De tros werd binnengehaald op de
verhaalkop van de lier toen deze in de schroef terecht
kwam. De tros knapte en door de terugslag werd de
matroos geraakt. Daarbij is na onderzoek in het ziekenhuis
gebleken dat zijn arm gebroken was. De matroos werd,
zodra hij mocht reizen, gerepatrieerd.

Aan boord van de onder Nederlandse vlag varende walk
to work schip Kroonborg vond een incident plaats waarbij
een bemanningslid twee vingers brak en één vinger
kneusde. Op het moment dat de bemanning bezig was om
een slang uit te rollen over de hydraulisch aangedreven
slanghaspel, legde het getroffen bemanningslid zijn hand
op een deel van de constructie. Zodra de haspel begon
te draaien kwam zijn hand klem te zitten tussen twee
onderdelen. Het slachtoffer werd voor behandeling naar
het ziekenhuis gebracht. De rederij en de opdrachtgever
zijn een intern onderzoek gestart.

Onderweg van Lauwersoog naar Helgoland (Duitsland)
vond een ongeval plaats aan boord van de het
Nederlandse vissersschip UK-12 Hoop op Zegen. Tijdens
werkzaamheden kwam een bemanningslid met zijn hand
bekneld te zitten en brak daardoor zijn pols. In Helgoland
is de pols in het gips gezet en vervolgens kon het
bemanningslid mee teruggevaren naar Lauwersoog. Hij
kon vijf weken niet werken.

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious injury

Uitgegleden tijdens werkzaamheden,
Vlaardingen, 6 februari 2021

Beknelling van been, Rotterdam,
13 januari 2021

Classificatie: Serious injury

Aan boord van het Nederlandse vrachtschip Lady Alida
gleed de tweede stuurman uit tijdens het extra sjorren
van staalrollen. Hij was in de haven van Vlaardingen bezig
met het aantrekken van een ratel van een spanband.
De ratel schoot over een tand heen en is daarbij uit zijn
verband getrokken. Door het uitglijden brak de tweede
stuurman zijn been en moest hij met een ambulance naar
het ziekenhuis worden vervoerd.

In de Alexanderhaven van Rotterdam raakte de eerste
stuurman van het Fins gevlagde schip Misana met zijn
been bekneld. Hij werd met een ambulance naar het
ziekenhuis vervoerd en daar geopereerd.

Classificatie: Serious injury
Classificatie: Serious injury
Arklow Beach. (Bron: Peter Beentjes)
Links: Slanghaspel aan boord van Kroonborg. Rechts: Plaats waar
het bemanningslid gewond raakte aan boord van Kroonborg. (Bron
foto’s: Wagenborg)

Living Stone. (Bron: Peter Beentjes)

Lady Alida.
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Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

Voetletsel door gebruik hogedrukspuit,
Duitse Bocht, Denemarken,
24 februari 2021
Het Nederlandse vrachtschip Terschelling voer in de
Duitse Bocht, in Deense wateren, toen de bemanning
bezig was het ruim schoon te spuiten met een
hogedrukspuit. Eén van de bemanningsleden spoot
hierbij zijn veiligheidslaars kapot. Door de kracht van
de hogedrukspuit ontstond hierdoor een ernstige
verwonding aan één van zijn voeten. Na consultatie van
de Radio Medische Dienst bleek een medische evacuatie
noodzakelijk. Het schip heeft hierop de haven van Esbjerg
aangedaan waar het bemanningslid van boord gehaald
werd. In het ziekenhuis bleek er onder meer een pees
in de gewonde voet gescheurd te zijn. De gebruikte
veiligheidslaarzen bleken niet geschikt te zijn voor gebruik
met een hogedrukspuit.

Gebroken voet, Pasaia, Spanje,
23 maart 2021

Arm en hand verwond, Nederlandse kust,
29 maart 2021

Verwonding hand, Nederlandse kust,
30 maart 2021

Stuwadoor verongelukt tijdens
laadwerkzaamheden, Taranto, Italië,
29 april 2021

De eerste stuurman aan boord van het Nederlandse
vrachtschip Noest brak zijn rechtervoet toen hij uitgleed
aan dek nadat hij was blijven hangen achter een luik. De
eerste stuurman is in diezelfde haven van boord gehaald
voor behandeling in het ziekenhuis.

Op de Nederlandse viskotter UK-46 Willeke vond tijdens
onstuimig weer een ongeval plaats. Tijdens het ophalen
van een vol net, brak een vislijn waardoor het net deels
in zee en deels aan dek terecht kwam. Om zijn evenwicht
te bewaren, pakte één van de bemanningsleden de
verschansing vast waarna een (staal)draad over zijn hand
schoof. De open wond veroorzaakt door de draad werd
aan boord behandeld, waarna het schip naar IJmuiden
terugkeerde om het bemanningslid verder te laten
onderzoeken in het ziekenhuis. Na onderzoek bleek het
bemanningslid op twee plaatsen zijn arm gebroken te
hebben.

Tijdens werkzaamheden aan boord van de BRU-40
Luctor et Emergo bleek dat er weinig druk op het
luchtdrukgereedschap stond. Bij de inspectie van de
generator kwam een bemanningslid met zijn hand te
dicht bij de rotorpakking waardoor hij twee vingers zwaar
verwondde. Het bemanningslid werd door de KNRM naar
het ziekenhuis overgebracht. De volgende dag werd hij
aan beide vingers geopereerd.

In de haven van Taranto vond een fataal ongeval plaats,
waarbij een stuwadoor om het leven kwam. De stuwadoor
was aan boord van het Nederlandse vrachtschip Veendijk
bezig met het beladen van het schip met turbinebladen.
Na het laden van het laatste turbineblad in de tweede
laag, klommen er twee stuwadoors naar boven om
de haken te gaan uitpikken. Eén stuwadoor, het latere
slachtoffer, klom aan de voorzijde naar boven en de ander
aan de achterzijde. Op het moment dat een haak aan de
achterzijde nog was ingepikt viel de stack om, waardoor
de kadekraan ging liften. De stuwadoor aan de voorzijde
viel hierdoor van hoogte en belandde op de wal. De val
had fatale gevolgen.

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious injury

Beknelling van vinger, La Palice
Anchorage, Frankrijk, 21 april 2021

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious injury
De tweede stuurman van het Nederlandse vrachtschip
Arklow Beach was bezig met het klaarmaken om anker op
te gaan. Toen hij de veiligheidspin uit de grond stopper
trok, kwam de ankerketting op spanning waardoor zijn
vinger klem kwam te zitten tussen de veiligheidspin en de
grondstopper. De tweede stuurman liep bij dit incident
een verwonding op aan zijn vinger. Na behandeling in het
ziekenhuis werd hij naar huis gestuurd.

Beknelling van vinger, La Paz, Mexico,
8 maart 2021
Aan boord van het Nederlandse passagiersschip Nieuw
Amsterdam vond nabij La Paz in Mexico een ongeval
plaats. Bemanningsleden verplaatsten een zware
draadspoel met een trolley. Toen de trolley in het luikgat
reed, kantelde hij en gleed de spoel eraf. Hierdoor kwam
de middelvinger van één van de bemanningsleden ernstig
bekneld te zitten.
Het bemanningslid is aan wal naar het ziekenhuis gegaan.
Na behandeling in het ziekenhuis vloog hij naar huis en
was gedurende drie tot zes weken niet inzetbaar.

Classificatie: Serious injury

Noest. (Bron: Eddie Walker)

Classificatie: Serious injury

Vinger bekneld, Nigg, Verenigd
Koninkrijk, 24 maart 2021

Veendijk. (Bron: Patrick Westeel)
UK-46 Willeke. (Bron: Peter de Klerk)

Tijdens het laden in de haven van Nigg verwondde een
matroos aan boord van het Nederlandse vrachtschip
Eemslift Ellen zijn vinger. Zijn vinger kwam tussen de
lading en het daaronder geplaatste hout. Hij werd naar
het ziekenhuis overgebracht voor een operatie, waardoor
zijn vinger behouden kon blijven.

Classificatie: Serious injury
Arklow Beach. (Bron: Arklow Shipping)
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Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

Twee bemanningsleden gewond door val
van ladder in tank, Westerschelde,
29 januari 2021
Twee bemanningsleden van de Maltese tanker Aland
raakten gewond nadat zij aan stuurboordzijde een lege
ladingtank waren binnengetreden. De eerste stuurman
ging als eerste de tank in en de matroos volgde. De
matroos verloor zijn balans en viel op de stuurman waarna
ze beiden naar beneden vielen. Beide bemanningsleden
zijn niet buiten bewustzijn geweest. Het schip voer op het
moment van het voorval uitgaand op de Westerschelde.
Het zuurstofpercentage in de tank werd door de
bemanning en later ook door de hulpdiensten gemeten;
deze was voldoende. Er werden geen giftige stoffen
gemeten. Tevens was er een mangatwacht aanwezig. De
meting gebeurde laag in de tank met een gecertificeerde
gasmeter.
Na controle in het ziekenhuis is één van de twee
bemanningsleden, de eerste stuurman, weer aan boord
van de Aland gestapt. De matroos liep een gescheurde
lever en een bloeduitstorting op zijn milt op. Hij is
gerepatrieerd naar zijn thuisland.

Brand aan boord

Grondingen en strandingen

Brand aan dek, ter hoogte van Florida,
Atlantische Oceaan, 24 december 2020

Gronding door uit het roer lopen, Oude
Maas, 17 november 2020

Onderweg van New York in de Verenigde Staten naar St.
Marc in Haïti, woedde er vlak voor middernacht brand
aan dek van het Nederlandse vrachtschip Beauforte.
Gebruikte auto’s die als vracht werden vervoerd zijn
in brand gevlogen. Na twee uur was de brand onder
controle.

Het onder de vlag van het Verenigd Koninkrijk varende
schip Kathy C, liep tijdens haar reis van Sevilla (Spanje)
naar Moerdijk, op de Oude Maas uit haar roer door een
stuurfout. Het schip voer vervolgens de kant in. Er werd
rond het schip gepeild waarbij geen lekkages werden
waargenomen. Het schip werd daarna met behulp van
een sleepboot weer vlot getrokken. Ten tijde van het
incident voer het schip onder loodsaanwijzing en met een
juniorloods aan het roer.

Later is in Willemstad op Curaçao een onderzoek naar de
schade gestart. Er was op het voordek sprake van veel
schade aan het schip waaronder schade aan dekluiken,
ventilatie pijpen, elektrische bedrading en schakelaars,
een waterdichte toegangsdeur naar het voorschip, de
brandkraan en brandslang.

Uitgebrande auto’s aan boord van de Beauforte.
(Bron: Vertom Bereedungs gmbh)

Classificatie: Serious

Het laden van de auto’s in New York gebeurt onder de
verantwoordelijkheid van lokale stuwadoors. Volgens
de procedure moet de accu van de auto worden
losgekoppeld. De sleutel blijft in het contact zitten, maar
het contact moet uit staan. De stuwadoors dienen dit te
controleren. Tijdens het onderzoek na de brand is bij een
auto gebleken dat de accu niet was losgekoppeld en het
contact niet uit stond.

Gronding, Lough Foyle, Noord-Ierland,
29 december 2020

Gronding na roerproblemen, Noordzee,
11 januari 2021

De Nederlands gevlagde chemicaliëntanker Thun Liffey
liep in de ochtend aan de grond bij Lough Foyle in NoordIerland. Het schip was kort daarvoor in ballast vertrokken
uit de haven van Londonderry. De gronding vond plaats
kort nadat de loods was overgestapt op de loodsboot.

Het Nederlandse vissersvaartuig YE-172 Piet Hein voer
vroeg in de ochtend op de Noordzee boven Ameland
toen het roerproblemen kreeg. De schipper besloot
vervolgens het schip aan de grond te laten lopen voor
de kust van Ameland. Toen het schip op het droge lag
werden de problemen verholpen. Bij hoog water kwam
het schip weer los en werd de reis vervolgd.

Er stond een harde wind uit noordnoordwestelijke
richting, windkracht 7 tot 8 Beaufort, en het schip had
de ebstroom mee. Vanwege het weer en de zeecondities
ter plaatse verzocht de loodsboot aan de Thun Liffey
om koers te wijzigen naar stuurboord om zodoende lij te
maken voor de loodsboot. Daardoor zou de loodsboot
in rustiger water langszij kunnen komen en zou de loods
veilig kunnen overstappen. Aan boord van de Thun Liffey
werd aan het verzoek voldaan. De schuin van bakboord
voor inkomende harde wind zorgde er echter voor dat
het schip na het afstappen van de loods niet snel genoeg
terug naar bakboord kon draaien, waarna het vastliep op
een zandbank.

Classificatie: Serious

Het schip werd uiteindelijk in een periode met vloed met
behulp van sleepboten van de zandbank af getrokken en
in de buurt voor anker gelegd. Uit inspectie door duikers
bleek dat er geen schade was die invloed had op de
zeewaardigheid van het schip.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

YE-172 Piet Hein.

Links: Toegangsdeur naar het voorschip Beauforte. Rechts:
Brandschade aan de lading aan boord van Beauforte. (Bron foto’s:
Vertom Bereedungs gmbh)

Classificatie: Serious injury
Locatie van de gronding van de Thun Liffey.
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Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

Materiaal in het net, Noordzee,
23 februari 2021
Het Nederlandse vissersschip TX-19 Elisabeth Christina
voer op de Noordzee toen het materiaal in de schroef
kreeg. Achteruit varen om het materiaal los te krijgen
mocht niet baten. Uiteindelijk werd het schip door
een collega visser, de OD-1 Maarten Jacob, op sleep
genomen naar de haven van IJmuiden voor reparatie en
inspectie.

Technische storingen
Afgebroken brandblusleiding, La Coruña,
Spanje, 6 december 2020
Onderweg naar Amsterdam kreeg het Nederlandse
vrachtschip Zealand Delilah te maken met het met water
vollopen van de boegschroefruimte in het voorschip. De
rederij besloot onmiddellijk het schip binnen te brengen
in de haven van La Coruña waar het enkele uren later veilig
kon worden afgemeerd. In de haven begon men met het
leegpompen, terwijl duikers tegelijkertijd onder het schip
op zoek gingen naar een gat of scheur in de romp. Er
werd geen schade aan het onderwaterschip aangetroffen.
Bij het leegpompen van de boegschroefruimte werd een
afgebroken brandblusleiding aangetroffen.

Classificatie: Serious

Motorstoring, Noordzee,
24 december 2020

Defecte hoofdmotor, Noordzee,
2 januari 2021

Surveyschip verliest roer en maakt water,
Noordzee, 4 januari 2021

Motorstoring, ter hoogte van Stavanger,
Noorwegen, 16 januari 2021

De Engelse verkeersleiding merkte op dat het
Nederlandse vrachtschip Merel V met een afwijkende
koers over de Noordzee voer, net buiten Engels kustwater.
Later bleek dat dit door een motorstoring kwam en dat de
kapitein had besloten een volgens hem veilige route te
varen. Kort daarna begaf de motor het volledig en is het
schip naar Nederland gesleept voor reparatie.

De Nederlandse kruiplijncoaster Amadeus Aquamarijn
werd door de sleepboot Sea Bronco binnengesleept in
Scheveningen. Het schip was oorspronkelijk onderweg
naar Rouen. Het schip kreeg een aantal dagen eerder
‘s nachts problemen met de hoofdmotor, te weten
afwijkende geluiden, afwijkende temperaturen en
een alarm dat aangeeft dat het vermogen zo snel
mogelijk gereduceerd moest worden. In overleg met de
Technische Dienst van de rederij is besloten het schip
ten anker te laten gaan, de hoofdmotor uit te zetten en
de zaak te onderzoeken. Na onderzoek en overleg werd
besloten de motor niet meer te starten om vervolgschade
te voorkomen.

Libertas, een Nederlands surveyschip, was onderweg
vanuit Rotterdam naar Calais (Frankrijk). Op de Noordzee
ten hoogte van Stellendam begon het schip zonder
roercommando plotseling scherp naar stuurboord
te varen. Dit bleek te komen doordat het roer uit de
roerkoning was verdwenen. Het schip maakte daarna
water, maar dit werd al snel met een pomp onder controle
gebracht. De Kustwacht werd gealarmeerd en sleephulp
en een reddingshelikopter kwamen met spoed ter plaatse.
Het lukte vervolgens om het schip naar een veilige haven
te slepen. Uit door de eigenaar uitgevoerd onderzoek is
gebleken dat het verlies van het roer werd veroorzaakt
door een onvoorziene fout in het ontwerp. Hierop is
direct een constructiewijziging in de borging toegepast,
welke ook is doorgevoerd bij vergelijkbare zusterschepen.
Na deze constructiewijziging is het schip weer in de vaart
genomen.

Op de Nederlandse olie/chemicaliëntanker Thun
Greenwich ontstond een motorstoring. Het schip was
onderweg naar Asnaes in Noorwegen toen gedurende
de ochtend de hoofdmotor automatisch stopte. Door het
wegvallen van de voorstuwing, raakte het schip op drift.
De hoofdwerktuigkundige startte de motor opnieuw op
en het schip kon zijn weg vervolgen. De oorzaak van de
storing werd niet gevonden.

Classificatie: Serious

Het schip werd vervolgens naar Scheveningen gesleept,
waar de motor verder is onderzocht. Een inlaatklep op
één van de cilinders was gebroken en had in de motor
schade veroorzaakt.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

In de middag op diezelfde dag, stopte de hoofdmotor
opnieuw. Het schip raakte wederom op drift en de
hoofdmotor kon niet opnieuw worden gestart. In de
avond van 17 januari arriveerde een sleepboot die de
Thun Greenwich naar de haven van Leirvik sleepte. In de
haven bleek na inspectie van de hoofdmotor dat er lucht
in het smeeroliesysteem was gekomen. Dit zorgde ervoor
dat er tijdelijk minder smering was, waardoor één van de
cilinders oververhit raakte.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Afgebroken brandblusleiding Zealand Delilah. (Bron: Q-Shipping)

Amadeus Aquamarijn. (Bron: De Bock Maritiem)
Thun Greenwich. (Bron: Andy Mahon)
Borging roerkoning Libertas. (Bron: Braveheart Maritiem)
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Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

Geen voorstuwing na motorschade,
Canada, 22 januari 2021

Uitval van voortstuwing, Noordzee,
25 januari 2021

Motorstoring, ter hoogte van Borkum,
Duitsland, 7 februari 2021

Defecte brandstofpomp, Amsterdam,
12 februari 2021

Motorproblemen, Noordzee,
27 februari 2021

Het Nederlandse vrachtschip Singelgracht ondervond
45 Nautische mijl ten oosten van Nova Scotia
motorproblemen. Het drijfstanglager van cilinder twee
van de hoofdmotor kwam los. Het schip had enige tijd
geen voorstuwing en dreef in mooi weer in westelijke
richting af met een snelheid van één knoop. Met behulp
van een sleepboot kwam de Singelgracht een dag later
in de avond aan in Halifax (Canada) waar de hoofdmotor
werd gerepareerd.

In de middag kreeg het onder Britse vlag varende
vissersschip TH-7 Amadeus problemen met de
tandwielkast van de aandrijving. Het schip voer op dat
moment op de Noordzee ter hoogte van Vlieland. Na een
mislukte poging de tandwielkast te repareren, is het schip
naar de haven van Harlingen gesleept.

Het Nederlandse vrachtschip Peak Bilbao kon niet meer
manoeuvreren na motorproblemen bij Borkum in de
Duitse Bocht. Het schip was geladen met gipsplaat en
onderweg van Polen naar Engeland. Door de bijzonder
slechte weersomstandigheden was de bemanning niet in
staat een reparatie op zee uit te voeren.

De onder Russische vlag varende bulkcarrier Grumant
kwam aan in IJmuiden en kreeg bij het uitvaren van de
Noordersluis een black-out. De hoofdmotor wilde daarna
niet meer starten. Daarop is het schip naar de Afrikahaven
gesleept. Bij nader onderzoek bleek een plunjer van de
brandstofpomp defect. De bemanning kon het probleem
zelf verhelpen.

Het Nederlandse vrachtschip Sprinter was onderweg van
Amsterdam naar Polen toen ze motorproblemen kreeg.
Het schip voer op dat moment ten noorden van Ameland.
Daar ging ze voor anker en kreeg sleephulp naar de
Eemshaven.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Binnengesleept na problemen, Noordzee,
27 januari 2021
Stuurmachine problemen, Golf van
Biscaje, Spanje, 23 januari 2021
Tijdens haar reis van Ribadeo (Spanje) naar Brake
(Duitsland), kreeg het Nederlandse vrachtschip Sagasbank
problemen met de stuurmachine. Aan boord probeerde
de bemanning het probleem op te lossen en door middel
van noodsturen manoeuvreerbaar te blijven, maar dit
lukte niet. Sleepbootassistentie was noodzakelijk, waarna
het schip naar Aviles in Spanje is gesleept. De oorzaak van
het stuurmachine probleem is onbekend gebleven.

Voor de Nederlandse kust is in de nacht is het onder
Bahama’s vlag varende standby-safety vessel Eagle op
sleep genomen naar IJmuiden door het vissersschip O-81
Jaidy. De sleeplijn brak onderweg tot twee keer toe. Het
is onduidelijk wat voor problemen de Eagle had, of wat de
reden voor de sleep was.

De Duitse noodsleepboot Nordic ging onderweg naar het
stuurloze schip. Tegelijkertijd werd het Towing Assistance
Team (TAT) uit Nordholz met een helikopter van de Duitse
federale politie naar het schip gebracht. Het TAT bracht
een noodsleepverbinding tot stand en de Nordic nam de
Peak Bilbao op sleep.
In de ochtend van 9 februari nam de Duitse sleepboot
Bugsier 10 de sleep over. ‘s Avonds bereikte de sleepboot
met de Peak Bilbao de haven van Wilhelmshaven, waar
onderzoek en reparaties aan de hoofdmotor begonnen.
Uiteindelijk bleek een injectorbus van de hoofdmotor
beschadigd te zijn.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious
Classificatie: Serious

Stuurloos door technisch mankement,
Westerschelde, 2 maart 2021
Motorstoring, Kielerkanaal, Duitsland,
21 februari 2021
Tijdens passage van het Kielerkanaal ondervond
het Nederlandse vrachtschip Beaumare problemen
met de hoofdmotor. Doordat een service plug in de
olieleiding tussen cilinderkop vijf en de tuimelaars niet
was weggehaald, ontstond er schade in en rond de
cilinderkop. De motor kon niet meer worden gestart. Het
schip werd tijdelijk afgemeerd in het kanaal en vervolgens
met twee sleepboten naar Brünsbuttel gesleept waar de
reparaties aan de hoofdmotor uitgevoerd zijn.

Classificatie: Serious

De olietanker Okyroe, die onder de vlag van Marshall
Islands voer, kreeg technische problemen terwijl het op
de Westerschelde voer. De tanker was op dat moment
geladen onderweg van Antwerpen in België naar
Lagos in Nigeria. De koelmantel van een cilinder was
gebroken waardoor er geen gebruik meer gemaakt kon
worden van de hoofdmotor. Hierdoor werd het schip
stuurloos en heeft het geankerd in de vaargeul om niet
op drift te raken. Met behulp van drie sleepboten en
een schip van Rijkswaterstaat werd de tanker naar een
veilige ankerplaats gebracht. De bemanning heeft het
mankement gerepareerd, waarna het schip de volgende
dag haar reis heeft kunnen voortzetten.

Classificatie: Serious

Beschadigingen aan de injectorbus van de hoofdmotor van de Peak
Bilbao. (Bron: Bemanning Peak Bilbao)
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Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

Motorstoring, Rotterdam, 1 april 2021
Even na het vertrek van het Portugese vrachtschip Indi
uit Rotterdam ging de hoofdmotor in storing, waardoor
de voortstuwing wegviel. Het schip ging ten anker om zo
een gronding te vermijden. Na meerdere onsuccesvolle
pogingen om de hoofdmotor opnieuw te starten, werden
twee sleepboten besteld die het schip terug naar de kade
brachten. Het schip bleef enkele dagen in Rotterdam
zodat externe partijen de hoofdmotor konden repareren.

Classificatie: Serious

Motorstoring, ter hoogte van IJmuiden,
11 maart 2021
De Nederlandse viskotter ARM-18 Joris Senior kreeg
problemen met de schroef. Collega’s van de Nederlandse
viskotter KW-45 Anna Hendrika schoten te hulp en
brachten een sleepverbinding tot stand. Deze verbinding
brak, waarop de ARM-18 zijn anker liet vallen. Dit hielp
niet en het schip dreigde te stranden. De noodhulpsleper
Guardian van de Nederlandse Kustwacht heeft de ARM-18
uiteindelijk naar IJmuiden gesleept.

Classificatie: Serious

Iets minder dan een half uur later nam de Nederlandse
Kustwacht contact op met het schip, omdat het schip op
dat moment tegen de richting van de verkeersbaan in
ging. Na contact met de kapitein besloot de Nederlandse
Kustwacht om Emergency Towing Vessel Guardian ter
plaatse te sturen voor assistentie. Een andere sleepboot
loste de Guardian af en bracht de Escape naar Rotterdam.
Daar stelde men vast dat de tiller van de flap was
afgebroken en er daardoor geen controle meer was over
het roer. Na reparatie mocht het schip verder varen.

Classificatie: Serious

Lozingen en morsingen

Aanvaringen kunstwerken

Verloren lading

Gasoliemorsing, Rotterdam,
7 februari 2021

Aanvaring met remmingswerk brug,
Rotterdam, 7 april 2021

Omgevallen containers, ten noorden van
Terschelling, Noordzee, 19 november 2020

De Maltese tanker Shannon Star had een gasoliemorsing
in de haven van Rotterdam. Tijdens het bunkeren opende
de tweede werktuigkundige een verkeerde afsluiter in de
bunkerleiding, waardoor gasolie via het stuurboorddek
overboord liep. De bunkerprocedure is gelijk stop gezet.
Er is in totaal ongeveer anderhalf tot twee kubieke meter
gasolie overboord gegaan. De vervuiling is door een
deskundig bedrijf opgeruimd.

Het Maltees gevlagde Ro-Ro schip Sixtine kwam in
aanvaring met het remmingswerk van de Calandbrug. Het
schip liep hierbij een gat in de romp op van drie meter
lang en één meter breed, en een kleiner gat met een
diameter van ongeveer 30 centimeter. De schade bevond
zich boven de waterlijn en moest gerepareerd worden
voor het schip weer kon vertrekken.

Aan boord van het Panamese containerschip NYK
Constellation viel een aantal containers om. Het schip was
via de zuidelijke vaarroute (TSS Terschelling – German
Bight) op de Noordzee, onderweg van Rotterdam
naar Hamburg in Duitsland. Met windkracht 7 uit het
noordwesten was er een ruwe zee. Het schip voer met een
snelheid van ongeveer 16 knopen, toen bemanningsleden
rond 18.00 uur gealarmeerd werden door een hard geluid
en ze de omgevallen containers ontdekten. Er zijn geen
containers overboord gevallen. Het schip bevond zich op
dat moment ongeveer zesenhalve mijl ten noorden van
Terschelling. De omgevallen containers waren allemaal
leeg en de bemanning zette de containers provisorisch
vast om te voorkomen dat ze overboord zouden vallen.
Een koelcontainer was door schade uitgevallen. De NYK
Constellation kwam uiteindelijk in Hamburg aan zonder
containers te verliezen.

Classificatie: Serious

Roer blijft vast staan, Noordzee ter
hoogte van Vlieland, 6 april 2021

Lekkage in een tank, Oosterschelde,
11 maart 2021

Het Nederlandse containerschip Escape kreeg in de avond
ter hoogte van Vlieland in het verkeersscheidingsstelsel,
problemen het met roer. Het schip voer op dat moment
met een snelheid van 15 knopen en was onderweg
van Rotterdam naar Helsinki in Finland. Na diverse
koerswijzgingen in verband met de wind, noordwest 6
Beaufort, bleef rond 20.40 uur het roer 45 graden naar
bakboord staan. Ook de flap van het roer stond onder een
hoek van 45 graden, terwijl deze tijdens het varen niet was
ingeschakeld. Het schip draaide daardoor rondjes over
bakboord. De kapitein stelde vast dat er geen andere
scheepvaart in de buurt was en de afstand tot de kust 6
nautische mijl bedroeg. De bemanning ondernam diverse
pogingen om het roer weer onder controle te krijgen,
maar dat lukte niet.

De mosselkotter BRU-36 Johannes Cornelis raakte, als
gevolg van een storing in de boegjet, bij het afmeren in de
Vluchthaven bij Bruinisse lek. De situatie was snel onder
controle. Bij het incident ontstond lichte verontreiniging
van het oppervlaktewater, omdat er gasolie uit het schip
ontsnapte. Door de stormachtige omstandigheden was
de vloeistof snel vervlogen en konden hulpdiensten
de verontreiniging niet opruimen. Sleepboot Zephyrus
en reddings- en bergingsvaartuig Mistral verleenden
assistentie. Het schip is veiliggesteld en moest naar een
werf voor reparatie.

Classificatie: Serious

In de voorgaande, elfde editie van de ROS is
aandacht besteed aan het verlies van containers en de
routespecifieke risico’s die bestaan op de vaarroutes ten
noorden van de Waddeneilanden.
Deze elfde editie van de Rapportage Ongevallen
Scheepvaart is beschikbaar op de website van de
Onderzoeksraad:
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/media/
attachment/2021/3/19/rapportage_ongevallen_
scheepvaart_mei_okt_2020.pdf

Classificatie: Serious

Track van Escape na de roerproblemen.

Classificatie: Serious

30 - Onderzoeksraad voor Veiligheid

Rapportage Ongevallen Scheepvaart - 31

Drie vragen
over de
Onderzoeksraad
voor Veiligheid

Wat doet de
Onderzoeksraad voor
Veiligheid?

Wie werken er bij de
Onderzoeksraad voor
Veiligheid?

Veilig
wonen,
veilig
werken,
veiligheid.
Het
klinkt
vanzelfsprekend, maar veiligheid valt
niet te garanderen. Ondanks alle
kennis en technologie vinden
ernstige voor-vallen en soms rampen
plaats. Door onderzoek te doen en
daaruit lessen te trekken, kan de
veiligheid verbeterd worden. In
Nederland
onderzoekt
de
Onderzoeksraad voor Veiligheid
voorvallen, veiligheidsvraagstukken
en onveilige situaties die geleidelijk
ontstaan. Op basis van het
onderzoek
doet
de
Raad
aanbevelingen om de veiligheid te
verbeteren.

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

Wat is de Onderzoeksraad
voor Veiligheid?
De Onderzoeksraad voor Veiligheid
is een zelfstandig bestuursorgaan.
De Raad is onafhankelijk van de
Nederlandse overheid en andere
partijen en besluit zelf welke voorvallen en onderwerpen onderzocht
worden.

Daarnaast beschikken zij over ruime
bestuurlijke en maatschappelijke
ervaring in verschillende functies.
Het bureau van de Onderzoeksraad
telt circa zeventig medewerkers,
waarvan tweederde onderzoekers.
Kijk voor meer informatie op
www.onderzoeksraad.nl

Colofon
Dit is een uitgave van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid. Deze rapportage is zowel in
het Engels als in het Nederlands
verschenen. Indien er verschil bestaat in de
interpretatie van het Nederlandse en
Engelse rapport, is de Nederlandse
rapportage leidend.
oktober 2021

De Onderzoeksraad is bevoegd om
onderzoek te doen op nagenoeg
alle terreinen. Naast voorvallen in de
luchtvaart, op het spoor, in de
scheepvaart en in de (petro-)chemische industrie onderzoekt de Raad
bijvoorbeeld ook voorvallen in de
bouwsector en de gezondheidszorg
of militaire voorvallen bij Defensie.
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Foto’s in deze uitgave die niet zijn voorzien
van een bronvermelding, zijn eigendom van
de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
Bronvermelding foto’s voorkant:
2. Acta Marine
3. Vertom Bereedungs gmbh

