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

mei 2021 - december 2021
Internationaal is voorvalonderzoek in de zeevaart in beweging. Het
werkveld richt zich daarin steeds meer op het in stand houden van
veiligheid. Veiligheidsleren (safety learning) maakt daar onderdeel van uit en
een belangrijke ontwikkeling daarbij is het samen analyseren van meerdere
reeds eerder gepubliceerde onderzoeksresultaten. De Onderzoeksraad
voor Veiligheid heeft het afgelopen jaar zo’n analyse uitgevoerd. De
resultaten daarvan zijn weergegeven in het eerste hoofdstuk van deze editie
van de Rapportage Ongevallen Scheepvaart (ROS).
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Vanuit het principe van veiligheidsleren start de Onderzoeksraad in deze
ROS ook met het opnemen van een aantal relevante voorvallen in de
binnenvaart. Er zijn tenslotte, naast verschillen, ook overeenkomsten tussen
binnenvaart en zeevaart. De sector binnenvaart kan leren van voorvallen
in sector zeevaart en andersom. De ROS rapporteert daarom een tweetal
vooronderzoeken (fosfine en aanvaring kunstwerken) die in deze sector
hebben plaatsgevonden en daarnaast een aantal voorvallen die ook in de
sector zeevaart regelmatig plaats vinden.
Jeroen Dijsselbloem
Voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid
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Veiligheid in
beweging

veiligheid. Hieronder vallen bijvoorbeeld concepten als
just culture2 en safety learning culture.
SAFEMODE stelt bijvoorbeeld dat het analyseren
van
meerdere,
reeds
eerder
gepubliceerde
ongevalsrapporten onderdeel is van een wereld waarin
het leren van ongevallen, bijna ongevallen en onveilige
situaties gewoongoed is (safety learning culture). Met zo’n
analyse kunnen trends of terugkerende factoren worden
ontdekt.

Overkoepelende analyse van
gepubliceerde rapporten
Onderzoeksraad periode 2010 – 2021
(ernstige en zeer ernstige voorvallen in de
zeevaart)

Het werken aan boord en in nabijheid van schepen is
niet zonder gevaren. Hoewel bemanningsleden gelukkig
vrijwel altijd veilig van boord stappen, gebeuren er in
de scheepvaart ook voorvallen. Het werken met zware
objecten, een continu veranderende werkomgeving en
bewegend materieel maken dat er geregeld meldingen
zijn van voorvallen, soms met dodelijke afloop. De
Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt op jaarbasis
een aantal van deze voorvallen, met als doel de veiligheid
in de scheepvaart te verbeteren.
Er is internationaal een aantal relevante ontwikkelingen
ten aanzien van methoden om de veiligheid op en
rond de zeevaart te vergroten. Een publicatie vanuit
het door de Europese Unie gesponsorde project
SAFEMODE1 geeft aan dat in de internationale zeevaart
het voorvalonderzoek steeds meer gericht wordt op een
gemeenschappelijke focus op de instandhouding van

De Onderzoeksraad heeft recent een dergelijke analyse
van meerdere voorvalonderzoeken uitgevoerd. Het doel
van die analyse was het ontdekken van rode draden
of terugkerende factoren in scheepvaartonderzoeken
van de Onderzoeksraad. Ook de recent gepubliceerde
rapporten, zoals elders in dit rapport beschreven, zijn
daarin meegenomen.
De (deel)conclusies en aanbevelingen van 19
onderzoeksrapporten naar ernstige en zeer ernstige
voorvallen met zeeschepen uit de periode 2010-2021
zijn daarbij geanalyseerd. Het ontbreken, niet volgen
of niet effectief zijn van veiligheidsmanagement blijkt
daarbij als rode draad door de onderzoeken heen te
lopen. Veiligheidsmanagement omvat daarbij alle vormen
van geschreven instructies en procedures die te maken
hebben met bevorderen van veiligheid. Naast verplichte
veiligheidsmanagementsystemen, gaat het ook om
bijvoorbeeld Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E),
Bridge Resource Management Instructies en “Standing
Orders”.

2

1

https://safemodeproject.eu/
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Onder Just Culture wordt in dit verband verstaan een cultuur waarin
onveilige situaties, ongevallen of bijna ongevallen kunnen worden
gemeld zonder dat dat voor de melder of betrokkenen nadelige effecten
heeft.

Om meer grip te krijgen op het ontbreken, niet volgen
of niet effectief zijn van veiligheidsmanagement,
zijn alle daaraan gekoppelde conclusies, geleerde
lessen en aanbevelingen ingedeeld en geteld in de
volgende categorieën en subcategorieën en vervolgens
weergegeven in tabel 1:
1. Er waren wel veiligheidsprocedures aanwezig, maar
de procedures werden niet of niet volledig gevolgd,
omdat
a. personen met een veiligheidstaak volgens de
veiligheidsprocedures meerdere taken tegelijk
hadden (taakbelasting);
b. er onvoldoende bemanningsleden waren om alle
veiligheidsprocedures te kunnen uitvoeren;
c. bemanningsleden veiligheidstaken toebedeeld
kregen waarvoor ze niet of onvoldoende waren
opgeleid of getraind (bewust of onbewust
onbekwaam);
d. de bemanning aan boord er wel toe in staat was,
maar dat niet deed.
2. Er waren wel veiligheidsprocedures
a. aanwezig, maar de procedures waren niet
effectief;
b. voldeden niet aan wet- en regelgeving.
3. Er waren wel veiligheidsprocedures aanwezig, maar
bemanningsleden spraken elkaar onderling niet aan op
onveilig gedrag;
4. Er waren geen veiligheidsprocedures aanwezig.
In de geanalyseerde rapporten worden conclusies,
geleerde lessen en aanbevelingen in de categorieën
1.d, 2, 3 en 4 concreet benoemd. Dat geldt niet voor de
analyseresultaten in de categorieën 1.a, 1.b en 1.c. In
het vervolg van dit thema-artikel wordt dan ook op dit
specifieke analyseresultaat nader ingegaan.

Tabel 1: Resultaten analyse.

Categorie 1: Procedures waren wel aanwezig, maar werden niet of niet volledig gevolgd
a

Taakbelasting persoon met veiligheidstaken (Azoresborg, Clipper Champion, Hudsonborg,
Alma, A2B future, RN Privodino, Damsterdijk)

7x

b

Onvoldoende bemanningsleden (aantal) om de procedures conform uit te voeren
(Hudsonborg, Alma, A2B Future, Damsterdijk (2x))

5x

c

Onvoldoende gekwalificeerde bemanningsleden om de procedures uit te kunnen voeren
(opleiding, training) (Marietje Andrea, A2B Future, Lady Ami (2x), Flinter Aland, FWN Rapide,
Marja)

8x

d

Procedures werden niet gevolgd, niet volledig gevolgd (Annelies Ilena, Lady Irina, Clipper
Champion, Hudsonborg, Scelveringe, Pollux, Fortunagracht, Damsterdijk, Azoresborg (2x),
Flinter Aland, Bow Jubail, FWN Rapide, Beauforce (2015))

14x

Categorie 2: Procedures waren wel aanwezig, maar:
a

De procedures waren niet effectief (Annelies Ilena, Freya, Lady Irina, Clipper Champion,
Hudsonborg, Marietje Andrea, Scelveringe, Fortunagracht, RN Privodino, Damsterdijk (2x),
Azoresborg (2x), FWN Rapide)

14x

b

De procedures voldeden niet aan wet- en regelgeving (Freya (2x), Annelies Ilena, Lady Irina,
Marietje Andrea, Scelveringe, Pollux)

7x

Categorie 3: Procedures waren wel aanwezig, maar bemanningsleden spraken elkaar onderling niet
aan op gevaarlijk gedrag (Clipper Champion, Hudsonborg, A2B future, FWN Rapide)

4x

Categorie 4: Procedures waren niet aanwezig (Annelies Ilena, Hudsonborg, Alma, A2B Future,
Scelveringe, Pollux, Lady Amy, RN Privodino (2x), Flinter Aland, Frisia)

11x
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Bemanningssamenstelling en
veiligheidsmanagement
Relatief vaak valt uit de onderzoeken op te maken dat de
bemanning veiligheidsprocedures niet zoals beschreven
uitvoert als gevolg van gebrek aan capaciteit voor het
uitvoeren van veiligheidstaken. In sommige gevallen was
de capaciteit er niet (aantal of functie aan boord) of werd
de beschikbare capaciteit overvraagd (meerdere taken
tegelijk, waaronder veiligheidstaken).
In de internationale zeevaart zijn zowel het
veiligheidsmanagementsysteem
(VMS)
als
de
bemanningssamenstelling gereguleerd en gecertificeerd.
Daarbij is in Nederland de bemanningsregelgeving
ingericht als doelregelgeving, waarbij primair de
verantwoordelijkheid ligt bij de scheepsbeheerder/reder.
De scheepsbeheerder toont aan de hand
van
een
bemanningsplan
aan
hoe
de
bemanningssamenstelling zou moeten zijn om het
schip veilig te laten opereren. De toezichthouder
keurt vervolgens het bemanningsplan goed
of af en geeft op basis van een goedgekeurd
bemanningsplan een bemanningscertificaat uit voor
het schip.

Voor het veiligheidsmanagement geldt een vergelijkbaar
systeem. Arbeidsveiligheid is vanuit de Arbowet (eveneens
doelregelgeving) primair een verantwoordelijkheid
van de werkgever. De maatregelen om aan de eisen te
voldoen vinden, vaak via de RI&E, uiteindelijk hun weg
naar het VMS aan boord. Op schepen groter dan 500 GT
is zo’n VMS verplicht en wordt het daarom gekeurd en
gecertificeerd.
Veiligheid aan boord is gebaat bij een systeem waarin
er tenminste voldoende bemanning is om aan boord
altijd volledig volgens het VMS te kunnen werken. De
analyse laat zien dat capaciteit en veiligheidsmanagement
regelmatig niet met elkaar bleken te matchen. In
gesprekken en uit documentstudie komt naar voren dat
de toezichthouder bemanningsplannen alleen beoordeelt
tegenover een beperkt aantal bedrijfsprocessen aan
boord (onder andere navigeren, noodprocedures,
meren-ontmeren, bunkeroperaties) en niet tegenover
alle bedrijfsprocessen aan boord (onderhoud, ladenlossen, administratieve zaken tijdens havenverblijf etc.).
Tegelijkertijd zijn er ook aanwijzingen dat bij het keuren
van een VMS er door de toezichthouder niet wordt
beoordeeld of het VMS met de (minimaal) beschikbare
bemanning ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.
Deelconclusie analyse
Aan
boord
van
zeeschepen
sluit
de
bemanningssamenstelling niet altijd aan bij het
veiligheidsmanagementsysteem of vice versa.
Dit speelde in een aantal gevallen een rol bij het
ontstaan van voorvallen.

Andere factoren
De deelconclusie zoals hierboven vermeld, is niet op alle
geanalyseerde voorvallen van toepassing. Zo is er bij de
het ongeval aan boord van de FWN Rapide weliswaar
sprake van aspecten op het gebied van opleiding en
training maar zijn die niet te herleiden naar een gebrek
aan aansluiting tussen bemanningssamenstelling en
veiligheidsmanagement. Datzelfde geldt ook voor
het voorval aan boord van de Marja. De voorvallen
op de FWN Rapide en de Marja worden elders in deze
Rapportage Ongevallen Scheepvaart nader besproken.

Toegang tot een besloten ruimte.

Scheepsbeheerders (uitvoering) en de overheid
(toetsing) hebben gezamenlijk de taak en
verantwoordelijkheid om die aansluiting goed te
laten zijn. Uit de analyse volgt dat die aansluiting
niet altijd geborgd wordt.

Laden en lossen aan boord van een containerschip.
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Ongevalsclassificatie

In deze Rapportage Ongevallen Scheepvaart (ROS)
van mei 2021 - december 2021 presenteert de
Onderzoeksraad voor Veiligheid de beschrijving van
gemelde3 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.
De cijfers en trends in dit hoofdstuk hebben
alleen betrekking op zeeschepen. Dat heeft
onder andere te maken met een meldplicht voor
voorvallen waarbij zeeschepen betrokken zijn. Voor
binnenvaart geldt deze verplichting niet, waardoor
de cijfers substantieel minder betrouwbaar zijn.
Elk ongeval is geclassificeerd naar ernst. De categorieën
stemmen overeen met EU verordening 2009/EC/18:
Very serious: ongeval met total-loss van een schip,
dodelijke slachtoffers, of ernstige milieuschade.
Serious: ongeval met een schip dat niet als very serious
geclassificeerd kan worden en waarbij bijvoorbeeld
brand, een aanvaring, gronding, enz. voorgekomen is,
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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.
In deze rapportage staan de voorvallen opgenomen uit
de categorieën: very serious, serious en serious injury.
Behalve de gegevens over de rapportageperiode zijn ook
een meerjarige overzichten opgenomen.
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Figuur 1: Ernstige en zeer ernstige ongevallen zeevaart, periode mei 2021 tot en met december 2021.
3

Alle gegevens met betrekking tot cijfers en trends hebben uitsluitend
betrekking op voorvallen op en met zeeschepen die bij de
Onderzoeksraad zijn gemeld of waarvan de Onderzoeksraad op andere
wijze heeft kennis genomen.
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Arbeidsongevallen nemen in Figuur 1 en 2 een prominente
plaats in. Het voorkomen van arbeidsongevallen is in
de (internationale) regels daarom ook een belangrijk
element. Het Internationale Maritieme Arbeidsverdrag
(MLC 2006), waarin dit is opgenomen, wordt naast het
SOLAS-verdrag (veiligheid op zee), het Marpol-verdrag
(milieu) en het STCW-verdrag (opleiding, training,
wachtlopen) 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).

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. Daarom worden in deze rapportage in Figuur
3 de arbeidsongevallen weergegeven op basis van de
oorzaken van letsel. Hierbij valt op dat beknelling, treffen
door vloeistoffen/objecten, vallen/slippen/struikelen/
stoten en vallen van hoogte de meest voorkomende
typen arbeidsongevallen zijn.
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Trends zijn hierna weergegeven in voor zowel de meest
voorkomende voorvallen (figuur 4) als voor de meest
voorkomende oorzaken van letsels bij arbeidsongevallen
(figuur 5). Deze trends zijn informatief en bedoeld om
meer inzicht te geven in meerjarige ontwikkelingen.
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Figuur 5: Meerjarige trends beknellingen, getroffen door vloeistof/object, vallen/slippen/struikelen en vallen van hoogte
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Gepubliceerde
rapporten

Kapseizen en zinken viskotters, UK-165
Lummetje, Noordzee, 28 november 2019
en UK-171 Spes Salutis, Noordzee,
9 december 2020
Op 28 november 2019 verging de viskotter UK-165
Lummetje in de kustwateren nabij Texel, na te zijn
gekapseisd. Bij het voorval kwamen beide opvarenden om
het leven. Op 9 december 2020 kapseisde ook de UK-171
Spes Salutis. Naar aanleiding van beide voorvallen startte
de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek.

Vervolgens werd het bakboord tuig van de zeebodem
gehaald. Daarmee ontstond eenzelfde asymmetrische
beladingstoestand als op de UK-165. De UK-171 kapseisde
omdat beide tuigen aan de bakboord giek kwamen te
hangen, terwijl aan de stuurboord giek geen gewicht
meer hing.

Toedracht kapseizen en zinken UK-165
In de vroege ochtend van 28 november 2019 was de
UK-165 op garnalen aan het vissen. Het schip voer een
noordelijke koers in de kustwateren nabij Texel. Ten
minste één van de twee netten bleef haken aan het wrak
van het stoomschip Ruth.
Het vastlopen van de UK-165 op het wrak leidde niet direct
tot het omslaan van de kotter. Aan boord werd, conform
de vaste procedures, onder andere eerst de bakboord
giek een stuk opgezet en werd het bakboord tuig tot
aan de giek gehesen. Doel was te voorkomen dat het
bakboord visnet in de schroef terecht kwam. Uiteindelijk
zorgde het plotseling losschieten van het stuurboord tuig
en aansluitend het omhoog klappen van de stuurboord
giek, voor het noodlottige kenterende moment.
Toedracht kapseizen en zinken UK-171
In de ochtend van 9 december 2020 schokte het
stuurboord visnet van de viskotter UK-171 Spes Salutis. De
bemanning besloot de kracht van de schroef te halen en
de netten te laten vieren. Tijdens de pogingen om beide
netten op te halen, schoot de visdraad van het stuurboord
vistuig over het achterdek en klapte de stuurboord giek
omhoog. Uiteindelijk zag de bemanning zich genoodzaakt
om de stuurboord visdraad te kappen. Daarna werd de
stuurboord giek weer horizontaal gezet.
Berging UK-165.

Berging UK-171
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Asymmetrische beladingstoestanden
Zowel de UK-165 als de UK-171 had vóór het kapseizen te
maken met een ongewenste gebeurtenis met één van de
tuigen. Deze gebeurtenissen waren echter niet de directe
oorzaak van het kapseizen.
Dit inzicht was voor de Raad aanleiding om nader
onderzoek te doen naar de invloed van asymmetrische
beladingstoestanden op de stabiliteit van boomkorkotters
en het handelingsperspectief van de bemanning bij
optredende asymmetrische beladingstoestanden. Dat
onderzoek is uitgevoerd op drie boomkorkotters korter
dan 24 meter. In bijna alle onderzochte asymmetrische
beladingstoestanden voldoet de stabiliteit niet meer aan
de hiervoor geldende eisen.

Door de val brak ook de andere hijskabel.In het onderzoek
werd geconstateerd dat voor luikenwagens aan boord
van schepen een afwijkend en minder streng keurings-,
inspectie- en beproevingsregime geldt. Omdat de
luikenwagen aan boord van de FWN Rapide in de praktijk
wel werd onderworpen aan een strenger keuringsregime,
is er geen relatie met het in dit rapport beschreven
voorval. De Onderzoeksraad vindt deze constatering
echter wel cruciaal in relatie tot het verkleinen van de kans
op voorvallen in de scheepvaartsector als geheel.

Bij de analyse van het ongeval werden vier ontbrekende
of falende barrières geïdentificeerd en beschreven.
Aan de hand daarvan werden conclusies getrokken en
aanbevelingen gedaan op de volgende gebieden:
• Voorgeschreven onderhoud;
• Deskundigheid bij het inspecteren van hijskabels;
• Inventariseren en evalueren van risico’s bij het aanpassen
van bestaande werkprocessen;
• Beschikbaarheid van geschikte valbeveiligingsmiddelen;
• Aan boord organiseren van veiligheidstaken.
Het volledige rapport is te raadplegen via
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/15304/
tussendek-valt-in-ruim-met-fatale-afloop---lessen-uit-hetvoorval-aan

Het rapport, inclusief conclusies en aanbevelingen,
is gepubliceerd op de internetpagina van de
Onderzoeksraad:
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/15703/
kapseizen-en-zinken-viskotters---lessen-uit-devoorvallen-met-de-uk

Tussendek valt in ruim met fatale afloop,
FWN Rapide, Georgetown, Guyana,
3 september 2019
Op 2 september 2019 zijn aan boord van het Nederlandse
vrachtschip FWN Rapide twee Filipijnse matrozen in het
ruim gevallen. Hierbij kwam één bemanningslid om en
de ander raakte gewond. Het voorval vond plaats in de
haven van Georgetown, Guyana. De twee slachtoffers
stonden op een tussendek terwijl dit dek werd verplaatst
door de luikenwagen.
Tijdens het voorval werd een tussendek gebruikt om van
boven naar beneden de kieren tussen de ruimwanden
en een verticaal geplaatst dwarsschot op te vullen. Eén
van de twee hijskabels van de luikenwagen waar het
tussendek aan hing, brak. De bakboord zijde van het
tussendek viel daardoor ongeveer 5 meter naar beneden
en kwam op de bodem van het ruim terecht.

Werkbakken voor het vergrendelen en sealen van tussenschotten.
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Gepubliceerde
rapporten

Loskomen van luikenwiel, dodelijk
ongeval aan boord Marja, Venetië, Italië,
9 februari 2018.
Op 8 februari 2018 kwam het Nederlandse vrachtschip
Marja voor de wal in Mestre (Venetië, Italië). Tijdens het
openen van één van de luiken, ontdekte een matroos een
probleem met een luikenwiel. De hoofdwerktuigkundige
probeerde het wiel terug in positie te slaan met
behulp van een voorhamer. Tijdens het slaan kwam
het wiel plots los van de as en viel op de borst van de
hoofdwerktuigkundige. Na 20 minuten reanimeren
stelden de hulpdiensten op 9 februari kort na middernacht
vast dat de hoofdwerktuigkundige ter plaatse aan zijn
verwondingen was overleden.
Twee cruciale momenten hebben geleid tot het loskomen
van het luikenwiel en uiteindelijk het overlijden van de
hoofdwerktuigkundige van de Marja. Het eerste moment
is als het wiel een stukje van de as loopt, waaraan het
niet meer naar behoren werken van de lagers heeft
bijgedragen. Het tweede moment is de keuze om met
een voorhamer tegen het wiel te slaan. Er was sprake van
een operationeel probleem, dat opgelost moest worden
om verder te kunnen met het lossen. Daardoor wilden de
betrokkenen het probleem zo snel mogelijk oplossen.

Luikenwiel aan boord zusterschip Marja.

Het invoeren van een instrument om risico’s in te
schatten, stimuleert in ongebruikelijke situaties om eerst
met professionele afstand naar de situatie te kijken met
alle betrokken personen. Het moet ervoor zorgen dat de
risico’s en consequenties worden geanalyseerd en hoe
deze beperkt of weggenomen kunnen worden, voordat
men overgaat tot actie. De reder kan de bemanning
helpen door het invoeren van een standaard werkwijze
die ingezet kan worden op het moment dat zich een
operationeel probleem voordoet dat opgelost moet
worden, en dit in de praktijk te ondersteunen.
Het volledige rapport is beschikbaar op:
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/18280/
loskomen-van-luikenwiel-dodelijk-ongeval-aan-boordmarja
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Aanvaring, Stavfjord – R223 Buster,
Skagen, Denemarken, 16 mei 2021
Op zondag 16 mei 2021 is het Nederlandse vrachtschip
Stavfjord in aanvaring gekomen met het Deense
vissersschip R223 Buster ter hoogte van Skagen
in Denemarken. Door de aanvaring maakte het
vissersschip water. De Deense kustwacht installeerde
extra lenspompen aan boord waardoor het visserschip
zelfstandig naar een nabijgelegen haven kon varen voor
reparatie. Het vrachtschip had enkel cosmetische schade.
Niemand raakte gewond en er was geen schade aan het
milieu.
De Deense Maritime Accident Investigation Board
(DMAIB) startte een onderzoek en publiceerde een
rapport in oktober 2021. Dit rapport is in te vinden op de
website van de DMAIB:
https://dmaib.com/media/10310/buster-stavfjordcollision-on-16-may-2021.pdf

Classificatie: Serious

Afgeronde (voor)
onderzoeken zonder
rapport

In dit hoofdstuk worden voorvallen in de binnenvaart
benoemd die voor de Onderzoeksraad aanleiding waren
om (verkennend) onderzoek te doen.

Fosfine voorvallen binnenvaart,
27 juli 2021
Op dinsdag 27 juli 2021 omstreeks 20.00 uur ontving de
Onderzoeksraad een melding dat er op drie verschillende
locaties in Nederland binnenvaartschepen met een
ernstig verhoogd fosfine gehalte waren aangetroffen.
De drie schepen waren allen eerder op de dag beladen
met tarwe. Fosfine wordt tijdens het transport gebruikt
om de lading te beschermen tegen ongedierte. Voor het
overladen van de lading dient er eerst ontgast te worden.
Fosfinegas is zeer schadelijk voor de mens.
Het eerste binnenvaartschip waarbij de schadelijke
waarden fosfinegas werd aangetroffen, betrof het
Nederlandse binnenvaartschip Coby, dat gelost moest
worden op een locatie in Utrecht. Het schip en de locatie
werden geëvacueerd. De afkomst van de lading kon snel
herleid worden tot een overslagbedrijf in Oss, waar de
lading tarwe per trein uit Polen was aangevoerd. Snel
was bekend dat dezelfde lading ook was overgeladen
op de Nederlandse binnenvaartschepen Imatra en
Semper-Spera. Ook deze schepen werden direct aan de
kant gelegd in Zwolle respectevelijk Veghel. Bij beide
schepen werd ook een ernstig verhoogd fosfinegehalte
aangetroffen en de schepen werden geëvacueerd.
Het heeft weken geduurd voordat de Coby, Imatra
en Semper-Spera waren gelost en weer veilig waren
voor de opvarenden. Betrokken lokale en provinciale
autoriteiten hebben zeer voorzichtig geacteerd waardoor
het lang duurde voordat het gas uit de schepen was. Die
lange periode was er mede oorzaak van dat dit voorval
regelmatig terug kwam in de landelijke media.
De Onderzoeksraad heeft een verkennend vooronderzoek
naar deze voorvallen uitgevoerd. Deze verkenning
heeft duidelijk gemaakt dat bij het overslag bedrijf in
Oss niet bekend was dat ongediertebestrijding met
behulp van fosfine was toegevoegd aan de per trein
vanuit Polen aangevoerde lading tarwe. De verplichte
waarschuwingsetiketten ontbraken op de trein. De
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de Poolse
autoriteiten daarop aangesproken.

Ook is gekeken naar vergelijkbare eerdere voorvallen en
de acties die daarna in gang gezet zijn. Met name het
voorval met het binnenvaartschip Fox in 2019, waarbij een
schippersechtpaar zeer ernstig gewond raakte, is daarbij
bekeken. Hier had de overslag van lading plaatsgevonden
vanuit een zeeschip. Na dit voorval zijn protocollen in de
havenverordeningen van de havens van Amsterdam en
Rotterdam aangepast om herhaling te voorkomen.
In de voorverkenning is ook duidelijk geworden dat er
geen bindende regelgeving bestaat voor het veilige
(internationale) scheepstransport van bulkladingen onder
gas. Tegelijkertijd is ook vastgesteld dat de voorvallen
zoals hier beschreven zich eigenlijk uitsluitend voor
kunnen doen als er sprake is van ladingen die onder
gas Nederland worden binnengebracht. In Nederlandse
regelgeving met betrekking tot toepassing van
gewasbeschermingsmiddelen is namelijk het overladen
van gegaste lading wel toegestaan, maar mogen
deze middelen in Nederland niet aan lading worden
toegevoegd.
Gesprekken met de beleidsafdeling van het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) geven het beeld
dat er op het gebied van internationale regelgeving
wel initiatieven worden genomen. Zo is er bij de
Europese Safety Committee ADN een voorstel door
Duitsland ingebracht en doet IenW richting de IMO
aanbevelingen die het gebruik van zakken met Fosfinetabletten (i.p.v. losse tabletten) in zeeschepen moeten
bevorderen. Daarnaast is rond de fosfine-problematiek
een ketenanalyse opgestart waarin onder andere vanuit
de verschillende departementen ook de Inspectie
leefomgeving en Transport (ILT), de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Nederlandse
Arbeidsinspectie participeren.
Samengevat kan worden gesteld dat vooral de bemanning
risico’s loopt als de aanwezigheid van fosfine niet bekend
is of als fosfine niet geheel uit de lading is verwijderd
voor de overslag, zonder dat dat bekend is. Voor beide
gevallen is (inmiddels aangepaste) regelgeving in werking
die, mede door meer alertheid bij de toezichthouder, een
substantiële bijdrage aan het voorkomen van voorvallen
moet leveren. Op grond van deze conclusie heeft de
Onderzoeksraad besloten nu geen vervolgonderzoek te
starten.
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Aanvaringen kunstwerken op binnen
wateren

Afgeronde (voor)
onderzoeken zonder
rapport

Aanvaringen met kunstwerken (bruggen, sluizen, etc.)
op de Nederlandse binnenwateren door zee-, binnen- of
pleziervaart-schepen komen frequent voor. Doorgaans
beperken de gevolgen zich tot materiele schade, maar
de gevolgen voor de omgeving kunnen aanzienlijk zijn.
Sprekende voorbeelden de stuwaanvaring bij Grave in
2017 en de aanvaring van de Gerrit Krolbrug in Groningen
op 15 mei 2021 waarbij dagenlang het verkeer werd
gehinderd. Naar aanleiding van deze aanvaringen startte
de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een verkenning,
met als doel af te wegen of een onderzoek rond dit het
thema “aanvaringen kunstwerken” gestart zou moeten
worden.

Cijfers
Uit analyse van de gegevens uit de Scheepvaartongevallen
database (SOS-database) 4 blijkt dat er in de periode
2015 – 2020 het aantal (zeer) ernstige ongevallen op de
binnenwateren. redelijk stabiel is. Bij gemiddeld ongeveer
een derde deel van die ongevallen was er sprake van
aanvaringen met de infrastructuur (Figuur 6).
Uit nadere analyse van de gegevens bleek dat tussen 2006
en 2016 alleen al op de Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl
(HLD) 300 aanvaringen plaatsvonden tussen schepen en
bruggen, geleidewerken of de oever.
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Figuur 6 Uitsplitsing (zeer) ernstige scheepsongevallen op de Nederlandse binnenwateren, bron RWS landelijke Scheeps ongevallenregistratie
(SOS-database).
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Rijkswaterstaat beheert de landelijke Scheepsongevallendatabase (SOSdatabase). Hierin staan gegevens over scheeps-ongevallen en andere
voorvallen te water, die hebben plaatsgevonden binnen beheergebied
van Nederland.

Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl nader bekeken
De Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl (HLD) is een lastige
vaarweg. De bruggen en sluizen hebben door de
verschillende bouwperiodes uiteenlopende kenmerken
(doorvaarthoogte en breedte, ligging doorvaartopening)
die om een ander gedrag vragen, terwijl ze door
de aanwezige overeenkomsten niet eenvoudig te
onderscheiden zijn. De schipper moet daardoor steeds
alert zijn op z’n eigen hoogte, een bediening aanvragen,
zijn schip voldoende ballasten of de stuurhut laten zakken
om onder de vaste bruggen en hefbruggen door te
kunnen.
Het vervoer over water groeit al jaren gestaag en de
schaalvergroting in de binnenvaart zet eveneens door.
Een groot aantal kunstwerken zijn in de jaren vijftig
gebouwd op schepen met een lengte van 85 meter terwijl
scheepslengtes van 135 meter geen uitzondering meer
zijn. Het gemiddelde laadvermogen van een schip op de
HLD is in deze tijd gestegen van 1200 ton naar 1900 ton.
Rijkswaterstaat heeft in de hoedanigheid van
vaarwegbeheerder cijfers over de HLD geanalyseerd
in het in 2018 verschenen rapport ‘Verbeter veiligheid
vaarweg Lemmer-Delfzijl’ waaruit de volgende conclusies
zijn getrokken:
•
•
•
•

Infrastructuur niet passend bij eisen voor gebruik.
Suboptimale bediening infrastructuur.
Ongewenst verkeersgedrag beroepsvaart.
Ongewenst verkeersgedrag recreatievaart.

Ontwikkelingen bij Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat heeft naar aanleiding van het grote aantal
aanvaringen met kunstwerken op de HLD de start van
een programma aangekondigd dat moet leiden tot de
aanpassing van de infrastructuur, waaronder de bruggen
en sluizen.5
Daarnaast wordt een projectvoorstel voorbereidt om
een verdiepend onderzoek uit te voeren naar enkele
specifiek risicovolle bruggen. Deze maatregel past bij
de aanbeveling gedaan door de Onderzoeksraad n.a.v.
Stuwaanvaring Grave: Maak voor bruggen, sluizen en
stuwen een analyse van het aanvaarrisico, inclusief een
expliciete en integrale afweging tussen beschikbare
maatregelen om de kans op aanvaringen te beperken.6
Geen onderzoek, wel monitoren
Op basis van de ontwikkelingen die door Rijkswaterstaat
zijn ingezet, heeft de Onderzoeksraad besloten om
nog geen onderzoek te starten. Wel zullen incidenten
en ongevallen rond aanvaringen van kunstwerken op
de Nederlandse binnenwateren de komende twee
jaar nauwlettender worden gevolgd. Daarmee kan de
ontwikkeling van de trends worden gevolg, evenals het
effect van de maatregelen die nu en komende jaren
worden uitgevoerd.

5

https://hld.rws.nl/home/default.aspx

6

https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/4634/stuwaanvaring-doorbenzeentanker-bij-grave
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Gestarte
onderzoeken

Dodelijk ongeval tijdens
havenassistentie, Moerdijk,
25 augustus 2021
Aan boord van een Nederlandse sleepboot heeft zich
op woensdag 25 augustus 2021 rond 23:00 uur een
dodelijk voorval voorgedaan. Het voorval vond plaats
terwijl de sleepboot een bulkcarrier, varende onder de
vlag van de Marshall Islands, aan het assisteren was. Bij
een handeling die regelmatig uitgevoerd wordt tijdens
havenassistenties, waarbij de sleeplijn verlegd wordt van
de midden achterbolder naar de voorbolder, raakten
twee bemanningsleden bekneld tussen de sleepdraad en
de accommodatie van de sleepboot. Eén bemanningslid
liep hierbij fatale verwondingen op. Het andere
bemanningslid raakte gewond aan zijn ribben en werd
korte tijd opgenomen in het ziekenhuis.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek
gestart.

Classificatie: Serious

Gangboord sleepboot.
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Tankexplosie tijdens het lossen,
Rotterdam, 15 december 2021

Aanvaring in verkeersscheidingsstelsel,
Noordzee, 23 december 2021

Een Italiaanse chemicaliëntanker heeft op 15 december
2021 rond 07:45 uur lokale tijd in ladingtank 5 stuurboord
een scheur opgelopen na een explosie in de tank. Op
het moment van het voorval lag het schip aan de kade
bij Euro Tank Terminal (ETT) in de Rotterdamse haven om
een lading hepteen te lossen. Hepteen is een chemische
vloeistof die licht ontvlambaar is. Het voorval vond plaats
tijdens de losoperatie van het schip.

In de nacht van 23 december 2021 werd een Nederlandse
kruiplijncoaster van achteren aangevaren door een
Belgische vissersschip. De aanvaring vond plaats op
de Noordzee in de zuidwest gaande baan van het
verkeersscheidingsstelsel ter hoogte van Texel. De schade
aan met name de kruiplijncoaster was aanzienlijk.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid is samen met de
Belgische maritieme onderzoeksinstantie FOSO een
onderzoek gestart.

Classificatie: Serious
Dek en manifold ontzet na tankexplosie.

Het schip liep forse schade op. Meerdere ladingtanks
en ballastanks raakten ontzet, net als het dek en het
ladingmanifold. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is
een onderzoek gestart.

Classificatie: Serious

Schade achterschip na aanvaring.

Gangboord sleepboot.
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Onderzoeken
gestart door
buitenlandse
autoriteit met
Nederland als staat
met een aanmerkelijk
belang.
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Val van hoogte met dodelijke afloop,
Ankerplaats 4 West, Rotterdam,
20 juli 2021
Een bemanningslid van de onder de vlag van de Marshall
Islands varende bulkcarrier is van een hoogte van ruim 8
meter naar beneden gevallen. Twee bemanningsleden
verwijderden roest van het platform dat toegang geeft
tot de reddingboot. Het latere slachtoffer was daar niet
bij betrokken, maar is wel van het platform gevallen. Het
schip lag ten tijde van het ongeval voor anker buiten
Rotterdam en het bemanningslid is met een helikopter
overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam.
Marshall Islands, als vlaggenstaat van het schip, doet
onderzoek naar het voorval.

Classificatie: Serious

Gronding, Bornholm, Denemarken,
18 oktober 2021
Een Nederlands vrachtschip liep aan de westkant van
het eiland Bornholm (Denemarken) met een snelheid
van 10 knopen vast op een rots. Ze was onderweg naar
Talinn (Estland). Uit initieel onderzoek bleek dat de brug
een aantal uur onbemand is geweest. Er vielen geen
gewonden en er was geen milieuvervuiling.
De Danish Maritime Accident Investigation Board (DMAIB)
is ter plaatse geweest en is een onderzoek gestart.

Classificatie: Serious

Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

Aanvaringen

Rompschade door aanvaring, Oude Maas
(Barendrecht), 11 mei 2021

Aanvaring tijdens afmeren, Rotterdam,
9 mei 2021

In de loop van de avond kwam het zeeschip Nordersand
in aanvaring met de binnenvaart motortanker Bacchus.
De oorzaak was een falende stuurinrichting waardoor het
roer op bakboord 20◦ bleef staan. Na de aanvaring kwam
de Nordersand tot stilstand tegen de Noordelijke oever
van de Oude Maas. Het incident zorgde voor aanzienlijke
schade aan de boeg van binnenvaartschip Bacchus.
Nordsand had een zes meter brede horizontale scheur
op andere halve meter boven de waterlijn. Er zijn geen
gewonden gevallen en er was geen schade aan het milieu.
De Nordersand voerde de vlag van Gibraltar

Bij het afmeren in één van de Rotterdamse havens
ontstond schade aan het Maltese Ro-Ro vrachtschip
Mazarine. Tijdens het manoeuvreren verminderde het
schip onvoldoende snelheid en was een aanvaring met
de aanlegsteiger niet meer te voorkomen. Er was schade
aan zowel het schip als de aanlegsteiger. Het betreffende
schip had een loodsontheffing.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Aanvaring met kademuur, Bremerhaven,
Duitsland, 28 juni 2021
De Emma kwam in aanvaring met een kademuur in
Bremerhaven terwijl ze aan het manoeuvreren was.
Hierdoor liep ze schade op aan de voorzijde. Er zaten
gaten en vervormingen in de huid en de spanten. De
schade moest gerepareerd worden voor ze Bremerhaven
mocht verlaten.

Classificatie: Serious

Schade Mazarine buitenzijde. (Bron: bemanning)

Schade Mazarine. (Bron: bemanning)
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Incidenten die niet
uitgebreid zijn
onderzocht

Schade aan romp, IJmuiden,
30 augustus 2021

Schade na aanvaring met kade, Sluiskil,
08 september 2021

Bij het Bahamas gevlagde schip Ramform Sovereign werd
een scheur gesignaleerd boven de waterlijn op de hoek
van het bakboord achterschip. De schade ontstond terwijl
het schip al lag afgemeerd in IJmuiden. Aan de hand van
de CCTV beelden aan boord kon geen directe oorzaak
gevonden worden. Het schip mocht pas na toestemming
van het klassenbureau verder varen. Reparatie werd ter
plekke uitgevoerd. Mogelijk is het schip aangevaren door
een sleepboot of een bunkerboot.

De Noorse gastanker Helle is bij het manoeuvreren in
Sluiskil in aanvaring gekomen met het scharnierpunt van
een fender aan de kade. Hierdoor liep ze schade op aan
haar achterschip ter hoogte van de stuurmachinekamer en
een ballasttank. De schade moest gerepareerd worden
voordat het schip mocht vertrekken.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Lekke ballasttank Helle. (Bron: bemanning)

Aanvaring met kademuur, Kiel
(Duitsland), 10 september 2021
Het Nederlandse schip Arklow Breeze was in het
Kielerkanaal in aanraking gekomen met de kade. Er is
flinke schade aan de forepeak tank welke gerepareerd
moest worden. Het schip was onderweg naar Marín
(Spanje) met een lading meel.

Classificatie: Serious
Schade Ramform Sovereign. (Bron: bemanning)
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Aanvaring met brug, Kornwerderzand,
28 november 2021

Aanvaring met havenhoofd, Bayonne
(Frankrijk), 1 december 2021

Op zondagmiddag rond 12.30 uur raakte de Sea Hunter
in aanvaring met de brug bij Kornwerderzand (oostelijke
doorvaart). Hierbij brak de mast van het scheepje. De
mast stak ongeveer vijf meter buiten het schip uit en lag
niet in het water. Rond 17.35 uur is de Sea Hunter geschut
en nam een ligplaats tegen de beroepssteiger aan de
IJsselmeerzijde in. Verder varen was niet toegestaan
in verband met het ontbreken van het toplicht door het
breken van de mast.

Tijdens de havenaanloop kwam de Arklow Valley in
contact met het Noordelijk havenhoofd. Door een
combinatie van wind en deining manoeuvreerde het schip
trager dan gewoonlijk. Toen de loods wilde bijsturen om
vrij te blijven van het havenhoofd, werd de manoeuvre te
laat ingezet waardoor het schip de ondiepte raakte. Het
schip meerde zelfstandig af in de haven. Na inspectie
bleek de romp ter hoogte van de ballastwatertanks
beschadigd. De Arklow Valley vaart onder Nederlandse
vlag.

Het Lorentzcomplex is gestremd (brug en sluizen) geweest
vanaf 13.23 uur. Het onderdoorvaartlicht van de brug hing
los waardoor de brugseinen op dubbel rood bleven staan
en de brug voor beroeps- en pleziervaart alleen draaide
op aanvraag.

Classificatie: Serious

Op 23 augustus 2021 kwam het afvarende Duitse
motortankschip Ursula Valentin (geladen met bitumen) op
de Oude Maas in aanvaring met het voor anker liggende
Nederlandse motortankschip Vacando (geladen met
biodiesel). De kop-op-kop aanvaring vond plaats ter
hoogte van de kruising met het Spui. Niemand raakte
bij dit voorval gewond. Beide tankers raakten zwaar
beschadigd aan het voorschip. De lekkages aan de
voormachinekamers en de voorpiektanks konden echter
snel gestopt worden. De ladingzones van beide schepen
raakten niet beschadigd. De ontstane vervuiling werd
ingedamd. Door het voorval was de Oude Maas tijdelijk
gestremd.

Binnenvaart- Kop-op-kop aanvaring,
Kessel, 13 oktober 2021

Classificatie: Serious

Het Nederlandse motortankschip Istar, geladen met
zwavelzuur, kreeg op 13 oktober 2021 een kop-op-kop
aanvaring met Nederlandse binnenvaartschip Enterprise
(geladen met staalrollen). Enterprise had een ingedeukte
boeg maar haar waterdichte integriteit bleef behouden.
Istar had een gat in de boeg maar kreeg geen lekkages.
De Maas werd plaatselijk gestremd tot de schepen
veilig voor de kant lagen en de lading kon worden
overgepompt.

Aanvaring sluisfenders, Tilbury (GrootBrittannië), 13 oktober 2021
Het Nederlandse Ro-Ro-schip Kraftca voer bij het
naderen van de sluis in Tilbury tegen de sluisfenders.
Door de stroom werd de boeg naar stuurboord verzet.
Aangezien de boegschroef niet genoeg vermogen kon
leveren om dit tegen te gaan, diende de sleepboot te
assisteren om de voorsteven naar bakboord te krijgen.
Door communicatieproblemen tussen de loods en de
sleepboot, was deze nog niet op de geschikte locatie om
te assisteren. De voorsteven dreef verder naar stuurboord
en kwam in aanvaring met de wal. Hierdoor kreeg de romp
boven de waterlijn een scheur van ongeveer zeven meter.
Na het afmeren werd de schade geïnspecteerd door een
klassebureau waarna maatregelen werden genomen om
het schip te herstellen.

Classificatie: Serious

Binnenvaart - Aanvaring met ten anker
liggende motortanker, Oud-Beijerland,
23 augustus 2021

Enkele minuten voor het voorval nam de opvarende
Enterprise de binnenbocht. Het schip riep Istar op om
meer ruimte te vragen maar deze oproep werd niet
beantwoord. Op 200 meter voor het passeren van beide
schepen, week Istar plots uit naar stuurboord waarna
de aanvaring plaatsvond. Tijdens het voorval viel één
lichtgewonde.

Schade romp Arklow Valley. (Bron: Arklow Shipping)
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Binnenvaart - Binnenvaartschip
overvaart pleziervisser, Dinteloord,
14 november 2021
Een binnenvaartschip op de Dintel heeft een vijf meter
lange motorboot van een sportvisser overvaren. De
motorboot lag onder een brug. De visser zag het
binnenvaartschip aankomen en kon op tijd op de pilaar
van de brug klimmen. Het vissersbootje werd geraakt
en verloor de buitenboordmotor. Niemand raakte bij de
aanvaring gewond.

Arbeidsongevallen

Getroffen door golf, Golf van Biskaje,
25 mei 2021

Verdraaide knie, Mexico, 1 mei 2021

Het Nederland vrachtschip Arklow Valour was onderweg
van Bayonne (Frankrijk) naar Sas van Gent. Kort na vertrek
was een matroos op het voordek bezig met het vastzetten
van het anker toen hij onverwacht door een hoge golf
werd gegrepen die over het voordek spoelde. Hij viel en
raakte daarbij gewond aan zijn knie en aan zijn rug. De
matroos werd uiteindelijke met een helikopter van boord
gehaald.

Op 1 mei 2021 raakte aan boord van het Nederlandse
passagiersschip Koningsdam de tweede werktuigkundige
gewond aan zijn knie. Tijdens een geplande brandoefening
in La Paz, Mexico, maakte de werktuigkundige een sprong
van een podium waarna hij ongelukkig terecht kwam
en zijn knie verdraaide. De werktuigkundige werd naar
de scheepsarts gebracht. Na overleg met een arts aan
de wal is de werktuigkundige geëvacueerd en naar een
ziekenhuis gebracht.

Classificatie: Serious injury

Vinger bekneld, Noordzee, 5 mei 2021
Aan boord van het Nederlandse containerschip A2B
Ambition raakte een bemanningslid gewond aan zijn
vinger en moest worden geëvacueerd. Het schip bevond
zich 16 mijl uit de kust van Cromer (VK) op de Noordzee.
Het bemanningslid was vanuit de controlekamer
onderweg naar de machinekamer. De deur naar de
machinekamer viel sneller dicht dan het bemanningslid
had voorzien. Het bemanningslid kwam daarop met
zijn rechterwijsvinger tussen de deur. In overleg met
de kapitein adviseerde de Radio Medische Dienst het
bemanningslid te laten evacueren. In het ziekenhuis bleek
dat de vingertop van het bemanningslid wel behouden
kon blijven.
De dranger van de deur tussen de controlekamer en de
machinekamer is nagekeken en bijgesteld. Alle andere
deurdrangers zijn ook gelijk gecontroleerd en bijgesteld
of vervangen waar nodig.

Classificatie: Serious injury
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Classificatie: Serious injury

Gebroken teen, Esbjerg, Denemarken,
28 mei 2021
De tweede machinist van de onder Nederlandse vlag
varende Rotra Mare kreeg bij onderhoudswerkzaamheden
een mangatdeksel op zijn voet. Bij het openen van het
mangatdeksel in een zijtank verloor hij de grip op het
deksel waarbij deze op zijn voet belandde. Dit gebeurde
ondanks dat het deksel was voorzien van handgrepen.
Het bemanningslid droeg veiligheidsschoenen maar het
deksel kwam net achter de stalen neus terecht, waardoor
hij zijn grote teen brak. De machinist werd gerepatrieerd.
Het ongeval is aan boord besproken tijdens een
veiligheidscommissie. Als preventieve maatregel zijn alle
bemanningsleden geïnstrueerd om mangatdeksels in
zijtanks met minimaal twee personen te open. Op deze
manier kan één persoon het deksel tegenhouden terwijl
de andere alle bouten verwijderd. Nadien kan het deksel
veilig met z’n tweeën verwijderd worden.

Classificatie: Serious injury

Onwel tijdens oefening Redding op
hoogte, Noordzee, 1 juni 2021

Gebroken arm door bewegend
lieronderdeel, Pori (Finland), 10 juni 2021

Visser gewond door raken haak,
Noordzee, 17 juni 2021

Op het Nederlandse Platform Supply Schip Vos Pace
werd de kapitein onwel tijdens een oefening “redding
op hoogte”. Ten behoeve van de oefening droeg hij een
valharnas, en had deze op enkele tientallen centimeters
boven het dek vastgemaakt om vervolgens de bemanning
te vragen hem te redden. Hierna verloor de kapitein het
bewustzijn.

Aan boord de Missouriborg brak een ervaren matroos
zijn arm bij het spanningsloos maken van de trossen.
Er zat een lichte speling op de lierkoppeling. Bij het
verwijderen van de rem, maakte de hendel een kleine
beweging waardoor deze de arm van de matroos raakte.
De Missouriborg vaart onder Nederlandse vlag.

Tijdens het vissen op de Noordzee kreeg een
bemanningslid op het Nederlandse vissersschip UK148
Lunar een haak tegen zijn hoofd. De visser raakte korte
tijd buiten bewustzijn en liep een hoofdwond op. De
bemanning was bezig met takelwerkzaamheden in het
netruim toen het ongeval gebeurde. Door de overige
bemanning werd EHBO toegepast en werd contact
opgenomen met de RMD-arts. Er was geen medische
evacuatie nodig, maar het schip is wel direct naar
Harlingen gevaren om het slachtoffer van boord te halen
voor behandeling bij een huisarts.

Doordat de kapitein onwel werd tijdens een oefening, wist
men in eerste instantie niet of het gespeeld was of dat er
daadwerkelijk iets aan de hand was. De kapitein is door de
Engelse Kustwacht geëvacueerd. Het schip is naar Great
Yarmouth gevaren om een andere kapitein aan boord te
krijgen. De mogelijkheid van ‘Harness-suspension trauma’
wordt onderzocht.
Het is niet geheel duidelijk of dit incident veroorzaakt
werd door het deelnemen aan de oefening, of dat er
geen directe relatie was. Uit de volgende medische
onderzoeken is geen duidelijke oorzaak van het onwel
worden naar boven gekomen.
Uit voorzorg heeft de rederij een informatie bulletin over
het incident, het vermoeden van ‘Harness Suspension
Trauma’ en het voorkomen hiervan verspreid over de vloot
en offshore industrie organisaties (MSF, IMCA). Hiernaast
zijn werkprocedures en training aangepast, en zijn er
‘Suspention Relief Straps’ toegevoegd aan de werken op
hoogte uitrusting van alle schepen.

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious injury

Val van ladder, Italië, 15 juni 2021
Op 15 juni heeft een bemanningslid aan boord van het
Nederlandse schip Floragracht een botbreuk opgelopen.
Hierna is hij van boord geëvacueerd. De draagbare ladder
waar het bemanningslid opstond was weggegleden.
Hierbij is hij ongeveer 1,5 meter naar beneden gevallen.

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious injury

Medische evacuatie na struikelen,
Noordzee, 26 juni 2021
Aan boord van het onder Panamese vlag varende
kraanschip Sleipnir vond een ongeval plaats waarbij een
opvarende een gebroken kuitbeen en enkel opliep. Het
ongeval gebeurde toen een zware last werd gehesen
vanaf het werkdek. De opvarende struikelde terwijl hij een
stuurlijn van de last probeerde vast te houden. Op deze
stuurlijn stond veel kracht.
De gewonde opvarende is met een helikopter van boord
gehaald en naar het ziekenhuis in Alkmaar vervoerd.
Het schip lag voor anker op ongeveer 11 nm uit de kust
van Scheveningen, binnen de Nederlandse territoriale
wateren.

Classificatie: Serious injury
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Struikelen over opstapje resulteert in
gebroken pols, Rotterdam, 11 juli 2021
Aan boord van het Nederlandse hefschip MPI Resolution
struikelde de hoofdwerktuigkundige bij binnenkomst van
de machinekamer over een gemarkeerd opstapje. Hij
probeert zijn val op te vangen met zijn rechterarm maar
brak hierbij zijn rechterpols. Het schip lag afgemeerd in
de haven van Rotterdam.

Classificatie: Serious injury

Tafel op voet, Venetië, 31 juli 2021
Tijdens het inrichten van een ruimte op dek 9 van
het Nederlandse passagiersschip Rotterdam, liet een
bemanningslid een zwaar tafelblad op zijn linker voet
vallen. Hij brak daarbij twee tenen. Het bemanningslid
droeg op dat moment geen veiligheidsschoenen.
Het schip lag bij een werf in de nabijheid van Venetië.

Classificatie: Serious injury

Val van trap, Antwerpen,
09 augustus 2021
Op 9 augustus 2021 is, op weg Antwerpen, de eerste
stuurman van de Nederlandse chemicaliëntanker Dutch
Aquamarine van een trap gevallen en heeft daarbij een
breuk in zijn been opgelopen. De eerste stuurman is per
helikopter van boord gehaald en naar een ziekenhuis in
Antwerpen vervoerd.

Classificatie: Serious injury

Voorvallocatie MPI Resolution. (Bron: Van Oord)
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Geamputeerde voet, Amsterdam,
21 augustus 2021

Medische evacuatie, Bilbao, Spanje,
27 augustus 2021

Verwonding aan hand door beklemming
aan dek, Waddenzee, 4 september 2021

Aan boord van Lysvik Seaways vond een arbeidsongeval
plaats. Toen de eerste stuurman met zijn linkervoet op de
transporteur stapte, raakte hij klem te zitten waardoor de
transporteur zijn voet bijna volledig amputeerde. Na de
eerste hulp, bracht een ziekenwagen de gewonde naar
het ziekenhuis waar zijn toestand stabiliseerde.

Na een arbeidsongeval aan boord van het Nederlandse
schip Arklow Dawn moest de hoofdwerktuigkundige
(HWTK) vanaf een ankerplaats worden geëvacueerd naar
het ziekenhuis van Bilbao, Spanje. De HWTK had een
diepe snee in zijn been opgelopen toen een slijpschijf
wegschoot van de pijp die de HWTK aan het snijden
was. De HWTK is in eerste aanleg gered door een ander
bemanningslid, die snel een tourniquet heeft gemaakt van
poetslappen en een schroevendraaier. In het ziekenhuis
bleken zijn aderen ter plaatse van de wond beschadigd,
waardoor een operatie noodzakelijk was.

Een bemanningslid van het Nederlandse schip Yed Prior
werd met een verwonding aan zijn hand door de KNRM
geëvacueerd en via de haven van Harlingen naar het
ziekenhuis gebracht. Hij had aan dek met zijn vinger klem
gezeten bij het terugplaatsen van een geleide rol van één
van de transportbanden. In het ziekenhuis werd zijn vinger
gehecht waarna hij weer aan boord werd gebracht. Het
bemanningslid werd vrijgesteld van werkzaamheden tot
hij met verlof ging, drie dagen later.

Classificatie: Serious injury

Matroos gewond door zwiepen tros,
Rotterdam, 27 augustus 2021
In de middag van 27 augustus 2021 is een matroos
aan boord van het onder Portugese vlag varende schip
Meandi gewond geraakt door het plotseling zwiepen
van een tros. Dit gebeurde bij het losgooien bij de RW
terminal. De tros was gevierd om deze los te kunnen
gooien, maar door een plotselinge windstoot kwam
de tros opeens strak te staan. Door het zwiepen raakte
de tros de arm van de matroos. De matroos is met een
ambulance van boord gehaald en met een polsbreuk naar
het Dirksland ziekenhuis vervoerd. Het schip is verder
gegaan met verhalen naar de ECT terminal.

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious injury
Classificatie: Serious injury

Val van hoogte in het gangboord,
Antwerpen, 3 september 2021
In de haven van Antwerpen viel een stagiair aan boord
van de Sydborg in het gangboord. De bemanning heeft
eerste hulp verleend waarna hij met een ambulance naar
het ziekenhuis is vervoerd. Hij bleek verwonding aan
zijn hoofd te hebben en diende een aantal dagen in het
ziekenhuis te blijven.

Classificatie: Serious injury

Natronloog in het gezicht, Hoek van
Holland, 10 september 2021
Aan boord van het Nederlandse passagiersschip Stena
Hollandica kregen twee bemanningsleden natronloog
in hun gezicht en ogen. Het voorval vond plaats op 14
september 2021 in de machinekamer bij het vervangen
van een pomp in de uitlaatgassenwasinstallatie (scrubber).
Het schip lag op dat moment in de haven bij Hoek van
Holland. Bij het openen van een flens bleek er onverwacht
nog druk op de leiding te staan, waardoor er een spray
van water met onder andere natronloog ontstond. Zij
zijn naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling aan
brandwonden.

Classificatie: Serious injury
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Voetletsel door losgeraakt visnet,
Noorse Zee, 13 oktober 2021

Val van hoogte, Rotterdam,
15 oktober 2021

Op de Nederlandse vistrawler SCH302 Willem van der
Zwan raakte een bemanningslid gewond aan zijn voet.
Tijdens het vissen op de Noorse zee, moesten de netten
worden schoongemaakt. Hierbij viel een net uit een
power-block. Het net kwam daarbij precies op een van de
bemanningsleden terecht, met voetletsel tot gevolg. Aan
wal werd later door een dokter vastgesteld dat de voet
gebroken was.

In de machinekamer van chemicaliëntanker Stolt
Integrity is een bemanningslid door een openstaand
luik zeven meter naar beneden gevallen. Het luik stond
open aangezien er werkzaamheden bezig waren aan
de turboblower. De vierde werktuigkundige, die als
veiligheidswacht stond, heeft het bemanningslid nog stop
toegeroepen maar door de gehoorbescherming hoorde
het slachtoffer dit signaal niet. Het slachtoffer was na zijn
val bij bewustzijn. Hij getuigde dat hij niks had gehoord
en dat hij zich niet meer kon herinneren dat hij over de
ketting van de afgebakende veiligheidsperimeter was
gestapt. Het bemanningslid werd overgebracht naar het
ziekenhuis.

Classificatie: Serious injury

Vingers tussen de deur, Noordzee,
15 september 2021

Classificatie: Serious injury

Op 15 september 2021, aan boord van het Nederlandse
vissersschip SCH18 Boeier, raakte de vingers van een
bemanningslid bekneld door een dichtslaande deur.
Het schip voer op dat moment op de Noordzee. De
verwondingen aan zijn vingertopjes waren zodanig dat hij
naar de wal moest worden geëvacueerd. Hij is vervolgens
naar het ziekenhuis gebracht.

Bekneld onder stapel staalplaten,
Cherbourg (Frankrijk), 19 oktober 2021

Classificatie: Serious injury

Verbrand aangezicht na steekvlam,
Vlissingen, 23 september 2021
Tijdens werkzaamheden in de machinekamer van het
Maltese containerschip CMA CGM Amber ontstond
een kortsluiting in de schakelkast. Deze kortsluiting
genereerde een steekvlam waardoor het gezicht van
de hoofdwerktuigkundige eerste- en tweedegraads
brandwonden opliep. Het schip lag op het moment van
het ongeval in de Bijleveldhaven in Vlissingen. Na het
incident was de gewonde aanspreekbaar en werd hij naar
het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht.

Classificatie: Serious injury
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Binnenlopende vistrawler.

Aan boord van de Flevogracht vielen tijdens vijf
staalplaten op het rechter bovenbeen van de bootsman.
De staalplaten stonden gesjord tegen de railing. Het
voorval gebeurde tijdens het losmaken van de platen. Na
enkele verwoede pogingen slaagde de bemanning erin
het gewonde bemanningslid te bevrijden. Radio-medisch
advies werd geconsulteerd en het bemanningslid kreeg
een morfine-injectie. Nadien werd hij naar het ziekenhuis
overgebracht. Het been was niet gebroken maar de
doorbloeding was na enkele dagen nog niet optimaal.

Classificatie: Serious injury

Verwondingen aan hand na beknelling
tijdens afmeerprocedure, Noordzee,
25 oktober 2021

Gewond aan gezicht als gevolg van
losschietende bout bij het zeevasten van
anker, Humber, 17 november 2021

Aan boord van het onder Nederlandse vlag varende
werkschip Baloe heeft op 25 oktober 2021 een ongeval
plaatsgevonden. Het incident gebeurde tijdens het op
zee afmeren van het schip langszij ponton ‘Medusa 3’. Bij
het afmeren maakte het schip een stampende beweging
op een passerende golf, waarbij de linkerhand van het
slachtoffer kortstondig klem kwam te zitten tussen de
tros en bolder. Met als gevolg dat de vingertoppen van
de wijs- en middelvinger van het slachtoffer werden
geamputeerd. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis
gebracht en hij zal meerdere weken niet inzetbaar zijn.

Na vertrek uit Goole, UK, is tijdens het zeevast zetten van
de ankers op het voorschip van het Nederlandse schip
Ashley een stalen bout losgeschoten. Het schip voer op
dat moment op de rivier Humber. Omdat de spanketting
te lang was had de bemanning een extra bout geplaatst
om zo de ketting aan te kunnen spannen. Op het moment
dat een matroos de spanketting aan het vastzetten was,
werd er aan de andere kant een sjorband geplaatst en
aangespannen, waardoor de spanning van de ketting
afkwam. Daardoor schoot de bout los en werd deze als
een projectiel in het gezicht van de matroos gelanceerd.
Hij liep daarbij verwondingen op.

Classificatie: Serious injury

Classificatie: Serious injury

Door val van trap bewusteloos en
Medevac noodzakelijk, Oostzee,
17 november 2021
Op 17 november 2021 werd aan boord van de Lady
Adele de AB/kok bewusteloos en met een hoofdwond
gevonden onder aan de trap. Naast hem lag etenswaar
en een emmer met sop. Waarschijnlijk was hij door het
slechte weer en het vol hebben van zijn handen van de
trap gevallen. Niemand heeft het zien gebeuren. In eerst
instantie heeft de bemanning met behulp van de Radio
Medische Dienst van de Kustwacht de toestand van de
AB/Kok zelf in de gaten gehouden. Rond 05:00 uur is
het slachtoffer, nadat zijn toestand verslechterde, alsnog
met de helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis in
Denemarken overgebracht.

Classificatie: Serious injury
Voorval Ashley. (Bron: bemanning)
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Beknelde duim, Atlantische Oceaan,
26 november 2021
Een bemanningslid aan boord van het Nederlandse
visserschip SCH24 Afrika raakte, toen hij de werkplaats
wilde instappen, met zijn duim bekneld tussen de deur en
de deurpost. De deur viel dicht door het slingeren van het
schip. Het bemanningslid verloor tijdens dit voorval zijn
vingertop. Hij werd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis
gebracht. Zijn herstel nam meerdere weken in beslag.

Classificatie: Serious injury

Matroos geraakt door de luikenwagen,
Las Palmas, 25 november 2021
De eerste stuurman en matroos van de Meerdijk waren
bezig met het verplaatsen van de dekluiken. De stuurman
bediende de luikenwagen en de matroos had als taak om
tijdens het verplaatsen van de kraan de elektriciteitskabel
te checken en toe te zien op het stapelen van de
dekluiken. De matroos stond aan bakboord zijde vlak bij
de verschansing in een nauw gedeelte van het gangboord,
toen hij door de portaalkraan rechts in zijn rug werd
geraakt. Na een eerste check is hij naar het achterdek van
het onder Nederlandse vlag varende schip begeleid en is
medische hulp ingeroepen. De matroos heeft zijn heup en
ribben gebroken.

Classificatie: Serious injury

Gebroken pols, Barbados,
6 december 2021
Een bemanningslid van passagiersschip Rotterdam
stootte met zijn pols tegen een gefixeerde tafel. Hij brak
daarbij zijn pols en is om medische redenen van boord
gegaan.

Classificatie: Serious injury

Bemanningslid raakt bekneld met been
tussen stapel dekluiken en luikenwagen,
Rotterdam, 17 december 2021
Aan boord van de Bandura is een bemanningslid met zijn
been bekneld geraakt tussen de gestapelde dekluiken en
de luikenwagen. Daarbij is zijn been gebroken is.
Het ongeval gebeurde tijdens de laad en losoperatie van
het Nederlands gevlagde schip. Daarbij werden met de
luikenwagen luiken verplaatst. Het slachtoffer was bezig
de luiken in te haken en stapte op het tussenplatform
van de luikenwagen terwijl deze reed. Bij de passage
van de stapel dekluiken werd zijn been gegrepen en
raakte bekneld. Om het slachtoffer te bevrijden moest
de luikenwagen terug gereden worden. Hij is door de
brandweer van boord gehaald en naar het ziekenhuis
gebracht alwaar hij geopereerd moest worden.

Classificatie: Serious injury

Binnenvaart - Trosbreuk, Reimerswaal,
9 mei 2021
Tijdens het schutten van motortankerschip Aquaship
in de kreekraksluis (Schelde-Rijnkanaal) brak een tros
waarbij een matroos gewond raakte aan zijn arm. Het
bemanningslid liep een open botbreuk op waarna hij door
een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

Binnenvaart - Bekneld been, Farmsum,
19 september 2021
Aan boord van het Nederlandse binnenvaartschip
Allegonda heeft een ongeval plaatsgevonden tijdens
het schutten in de Zeesluis Farmsum (Eemskanaal). Rond
twaalf uur kwam een bemanningslid met zijn been klem
te zitten tussen een tros en het schip. Het bemanningslid
is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.
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Brand aan boord

Brand in machinekamer, Sint Eustatius,
13 december 2021

Binnenvaart - Brand, IJsselmeer,
26 augustus 2021

Brand door broei, Rotterdam,
8 september 2021

Terwijl de onder Maltese vlag varende schip Curacao
Trader het ankergebied van Sint Eustatius naderde,
zag de bemanning zwarte rook en vlammen uit de
machinekamer komen. Daarna ging ook het brandalarm
af. De tweede machinist en de fitter waren op dat
moment aan het werk op het onderste dek van de
machinekamer. De machinekamer werd ontruimd en de
vaste CO2 blusinstallatie werd geactiveerd om de brand
te blussen. Het schip kreeg daardoor een black-out en
werd voor anker gelegd net buiten het ankergebied. De
rederij en de ongevallenonderzoekers van Malta zijn een
onderzoekt gestart naar de oorzaak.

In
de
machinekamer
van
het
Nederlandse
binnenvaartschip Octopoda brak brand uit. Het schip
voer op dat moment op het IJsselmeer tussen Lelystad
en Urk. De KNRM rukte samen met de brandweer uit.
De opvarenden werden van boord geëvacueerd waarna
de brandweer de brand snel onder controle had. Het
gebluste schip werd nadien naar Urk gesleept.

Op woensdagmiddag brak een scheepsbrand uit in
het ruim van de Chinese bulkcarrier An Chang. De
An Chang had een lading schroot aan boord waarin
broei was ontstaan. De brand ontstond in ruim 1 en is
later overgeslagen naar ruim 2. Het lokaliseren van de
brandhaard in de lading schroot was erg lastig waardoor
het een aantal dagen duurde om de brand te blussen.
Tijdens het blussen was er flinke rookontwikkeling en in
de regio is melding gedaan van de brand en opgeroepen
tot het dichthouden van ramen. Buiten de flinke
rookontwikkeling is er geen gevaar voor omwonenden of
ander scheepsverkeer geweest.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Brand bij werkzaamheden met
snijbrander, Moerdijk, 10 september 2021
Door hitte werkzaamheden brak rond 09:00 uur ’s
ochtends brand uit in één van de ruimen van het
Panamese vrachtschip Loa Fortune. De werkzaamheden
waren nodig om de sjorpunten van projectlading, dat
bovenop het luik van het ruim stond, los te branden.
Het ruim was geladen met multiplexplaten. Tijdens het
werken met de snijbrander zijn de multiplexplaten in het
ruim gaan branden.
Brandschade aan bood van de Curacao Trader. (Bron: bemanning)

De bemanning van het schip liet CO2 in het ruim in een
poging de brand uit te krijgen. ’s Middags werd toch
besloten met schuim en water te blussen. Vanwege de
grootte van het schip en de complexiteit van het incident
was er door de hulpdiensten opgeschaald. Het was lastig
om tussen de multiplexplaten te komen met het bluswater.
Nadat de brand geblust was, werd het schip preventief
aangehouden. Een klassebureau moest het schip eerst
inspecteren en het bluswater moest worden afgegeven.

Classificatie: Serious
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Grondingen en strandingen

Gronding, Aanloop Koping, Zweden,
14 mei 2021

Gronding, Aanloop Nakskov,
Denemarken, 25 september 2021

Tijdens de havenaanloop werd het Nederlandse zeeschip
Skagenbank door de stroming naar een ondiepte gezet.
De loods probeerde eigenhandig nog over te gaan
van de stuurautomaat op handsturen maar deed dat
niet in samenspraak met de officier van de wacht. De
stuurautomaat ging hierdoor in storing. De officier van
de wacht kon hier door de loods niet snel genoeg over
worden geïnformeerd waardoor tijdig ingrijpen niet meer
mogelijke was.

Kort na vertrek uit Nakskov liep het Nederlandse schip
Marfaam met lage snelheid onder loods begeleiding aan
de grond ten Noordwesten van Langoe. Het vaarwater is
met betonning gemarkeerd en door stroming en wind was
de vaardiepte afgenomen. Een sleepboot trok Marfaam
terug naar diepere wateren van waar ze op eigen kracht
naar Kalundborg kon varen. Na een inspectie van de
romp kon het schip haar weg vervolgen. De gronding
veroorzaakte geen schade.

Enkele uren later is het schip losgetrokken door een
sleepboot waarna de Skagenbank op eigen kracht naar
de haven kon gevaren. Het schip had geen schade en er
vielen geen gewonden.

Vastgelopen, Groote Keeten, 6 mei 2021

Stranding na uitvallen hoofdmotor,
Gustavsvik (Zweden), 24 juni 2021

De Nederlandse garnalenkotter HK81 Hannah is in de
late avond vastgelopen op het strand bij Groote Keeten
(Noord-Holland). Het schip kwam vast te zitten op een
strekdam. De KNRM heeft met een sleepverbinding het
schip weer losgetrokken en naar Den Helder gesleept
voor onderzoek en reparatie.

Op 24 juni 2021 liep het Nederlandse schip Koningsborg
vast op een strandje langs de rivier Ångermanälven in
Zweden. Het voorval gebeurde op het moment dat het
schip in een langzame draai een engte in wilde varen. Op
dat moment viel de hoofdmotor uit waardoor de draai
niet meer gestopt kon worden.

Classificatie: Serious

Het schip is met behulp van een sleepboot weer
losgekomen en is daarna afgemeerd. Na onderzoek door
klasse bleek er geen schade te zijn. Het uitvallen van de
motor werd veroorzaakt door een defecte sensor in het
alarmsysteem.

Classificatie: Serious
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Classificatie: Serious

Onder beloodsing aan de grond waarna
de voorpiek vulde met water,
Breviksfjorden (Noorwegen)
18 november 2021
Op 18 november 2021 liep het Nederlandse vrachtschip
“Njord” bij plots opkomende mist aan de grond in de
“Breviksfjorden” in Noorwegen. Er was een loods aan
boord. Het schip kon op eigen kracht los komen en
werd afgemeerd in Brevik zonder hulp van sleepboten.
Als gevolg van de gronding liep er wel water in de
voorpiektank. Een duikinspectie onder klasse werd
uitgevoerd en het was noodzakelijk het schip in de
volgende haven te repareren.

Classificatie: Serious

Binnenvaart - Gronding, Bruinisse,
30 mei 2021

Technische storingen

Op drift na motorproblemen, Atlantische
Oceaan, 28 mei 2021

Het Nederlandse motortankschip Reimerswaal strandde
ter hoogte van de Krammersluizen in Zeeland. Het schip
moest voorafgaand aan de gronding uitwijken voor
pleziervissers die zich ter hoogte van de voorhaven van
de sluizen bevonden. Door de uitwijkmanoeuvre liep het
schip aan de grond. Na inspectie kon het schip zonder
verder oponthoud haar weg vervolgen.

Motorproblemen met sleephulp,
Noordzee, 19 mei 2021

Op weg van Noorwegen naar Curaçao kreeg het
Nederlandse vrachtschip Bothnia problemen door
lekkage van brandstofpompen van de hoofdmotor. Het
schip stopte om brandstofpompen te verwisselen en zo
de opgetreden lekkage te verhelpen. Bij het starten van
de motor hoorde de bemanning vervolgens een luide knal
in cilinder 3. Bij onderzoek aan de motor ontdekte men
dat één van de stoter-stangen van cilinder 3 krom was.
Aan boord probeerde men vervolgens om de hoofdmotor
weer (beperkt) operationeel te krijgen door cilinder 3 af te
schakelen en de cilinderkop te verwijderen, maar dat lukte
niet. De rederij stuurde een sleepboot om het schip naar
Curaçao te slepen.

Het Nederlandse visserschip WL4 Henderika was aan het
vissen op de Noordzee toen ze motorproblemen kreeg.
De problemen bleken op zee niet te herstellen. Sleephulp
was noodzakelijk, welke werd verleend door de KNRM
IJmuiden. Het visserschip is voor herstel naar IJmuiden
gesleept.

Classificatie: Serious

Stranding na uitvallen scheepsbedrijf,
Noordzee, 27 mei 2021
Het Nederlandse vissersvaartuig WR129 Jacob Marcel
kreeg te maken met een totale black-out. Het schip liep
daardoor vast op het strand van Egmond aan Zee. In
eerste instantie werd een sleeplijn overgeven aan een
ander Nederlands vissersvaartuig. Deze reddingspoging
mislukte omdat het andere vaartuig het vistuig van de
WR129 in de schroef kreeg.
Nadat er tussen een KNRM-vaartuig en de WR129 een
sleepverbinding was gemaakt, probeerde het KNRMvaartuig de WR129 los te trekken. De sleepverbinding
brak echter. Daarna werd de WR129 door een derde
vissersvaartuig van het strand getrokken en naar de haven
gesleept.

Classificatie: Serious

Sleephulp na motorstoring, Atlantische
Oceaan, 1 juni 2021
Het Nederlandse vrachtschip Calypso kreeg op 1 juni te
maken met motorproblemen. Bij nader onderzoek bleek
er zware schade aan kleppen en verstuiver van cilinder 1.
Het schip kon niet op eigen kracht verder varen en is naar
de haven van Lissabon gesleept.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious
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Gesleept naar de haven, Lauwersoog,
30 juni 2021

Sleepassistentie na net in schroef,
Huibertgat (Nederland), 15 juli 2021

Het onder Nederlandse vlag varende vissersvaartuig
WR67 Maartje werd op 70 mijl uit de kust op sleep
genomen door de NG10 nadat op het schip de motor
was uitgevallen door kortsluiting in een schakelkast. De
schepen kwamen een dag later aan in Lauwersoog alwaar
de schakelkast en de motor nagekeken en gerepareerd
zijn.

Tijdens het vissen op het Groninger Wad kreeg de
Nederlandse kotter UK16 Orion een van de netten in
de schroef. Assistentie was noodzakelijk, welke werd
verleend door de KNRM en de Waterpolitie. De kotter is
naar de Eemshaven gesleept.

Classificatie: Serious
Classificatie: Serious

Black-out, Rotterdam, 6 augustus 2021
Totale black-out scheepsbedrijf,
Noordzee, 22 juni 2021

Motorproblemen met rookontwikkeling,
Atlantische Oceaan, 3 juli 2021

Het Nederlandse vissersvaartuig UK179 Onderneming
kreeg op de Noordzee te maken met een totale black-out
van het scheepsbedrijf. Het bleek dat er een draadje van
de dynamo op de hulpmotor was losgeraakt. Daarna was
de accu leeggelopen waardoor de hulpmotor niet meer
gestart kon worden. Een reserve accu aan boord bleek
niet sterk genoeg om de hulpmotor weer te starten. Ook
een accu die was overgezet vanaf een kustwachtvaartuig,
bleek niet sterk genoeg. Het schip is daarna door de
UK94 Jan van Cees naar Den Helder gesleept. Met een
acculader was vervolgens het probleem snel verholpen
zodat het scheepsbedrijf weer kon worden opgestart. Het
schip heeft daarna de visserij vervolgd.

Halverwege de Verenigde Staten en Europa ging aan
boord van het Nederlandse vrachtschip Bothnia het
brandalarm van de machinekamer af. Bij de hoofdmotor
ontstond flinke rookontwikkeling. De bemanning
stopte de hoofdmotor en ging op onderzoek naar de
oorzaak. De kapitein informeerde de rederij, terwijl de
hoofdwerktuigkundige onderzocht of de motor ter plekke
gerepareerd kon worden. Uit onderzoek van de rederij
kwam naar voren dat de smeerolie was vervuild met
brandstof. Dit kon niet ter plekke verholpen worden. Het
schip is naar Las Palmas gesleept voor reparatie aan de
hoofdmotor.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Het Portugese vrachtschip Spanaco Progress kreeg bij
het uitvaren van de haven van Rotterdam een black-out.
Vermoedelijk zijn twee generatoren die niet parallel
konden draaien toch tegelijkertijd actief geweest, waarna
de black-out ontstond. Het schip is weer de haven in
gesleept voor reparaties.

Classificatie: Serious

Black-out, Dordrecht, 16 augustus 2021
Na vertrek kreeg het Antiqua Barbuda gevlagde
vrachtschip Lumen ter hoogte van Zwijndrecht een blackout. Het schip ging voor anker op de Oude Maas, waarna
twee sleepboten het schip naar de Handelskade brachten.
Na inspectie bleek er water in de brandstof te zitten.

Classificatie: Serious
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Motorproblemen, Scheveningen,
17 augustus 2021

Aanvaring met de wal, Kielerkanaal,
10 september 2021

Gronding door voortstuwingsproblemen,
Texel, 23 september 2021

Net buiten de havenhoofden kreeg het Nederlandse
visserschip SCH10 Drie Gebroeders problemen aan de
hoofdmotor van het schip. Het anker werd uitgeworpen
zodat ze niet tegen de havenhoofden werden gezet door
de stroom. De Kustwacht schakelde oceaansleper Sentosa
in om met behulp van tender Zeezwaluw de viskotter naar
de Eerste Binnenhaven te slepen.

Na vertrek uit Kiel op 10 september 2021 heeft het
Nederlandse vrachtschip Hekla in het Kielerkanaal een
stuurmachinestoring gekregen. Hierdoor vielen alle
stuurmogelijkheden uit, ook de noodbesturing, en liep
het schip in de wal. Omdat de oorzaak van de storing
niet gelijk gevonden kon worden is het schip met
sleepbootassistentie terug gebracht naar Kiel. Daar heeft
inspectie plaatsgevonden en bleek een afdichting in de
stuurmachine stuk te zijn.

Ter hoogte van Koog op Texel kwam de Nederlandse
kustviskotter HK86 Markerwaard aan de grond te zitten
door voortstuwingsproblemen. Het vaartuig werd
losgetrokken door twee reddingsboten en is daarna door
een andere viskotter naar Den Helder gesleept.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious
Classificatie: Serious

Op sleep na schade hoofdmotor,
Oostzee, 29 augustus 2021
Het Nederlandse vrachtschip Heyn kreeg op zondag 29
augustus een brandalarm uit de machinekamer, waarna
ook de hoofdmotor stopte. Het schip is daarna direct
voor anker gegaan. Bij verkenning in de machinekamer
werd eerst een mist van oliedruppels aangetroffen.
Daarna werd duidelijk dat de hoofdmotor ter hoogte van
cilinder 8 ernstig was beschadigd. Delen van de zuiger
en de zuigerstang waren afgebroken en hadden schade
aan motorblok en carterdeksels veroorzaakt. Het schip is
vanuit de Oostzee naar Delfzijl gesleept.

Classificatie: Serious

Motoruitval, Noordzee,
18 september 2021
Tijdens
de
transit
door
het
Vlieland
verkeerscheidingsstelsel kreeg de Marshall Islands
gevlagde bulkcarrier Pacific South motoruitval. Het
schip begon te driften en ging vervolgens ten anker.
Na inspectie van de hoofdmotor bleken twee gebroken
pakkingen de oorzaak van de motoruitval. Ondanks
meerdere pogingen slaagde de bemanning er niet in
om het motorprobleem op te lossen. Met behulp van
de kustwacht sleepboot Guardian werd het schip op
donderdag 23 september naar een ankergebied voor de
kust van IJmuiden gesleept in afwachting van een vrije
kade om monteurs aan boord te laten komen.

Uitval voortstuwing, Nauw van Calais,
1 oktober 2021
Het Nederlandse vrachtschip Beaumagic kreeg op 1
oktober 2021 te maken met een black-out bij het passeren
van het Nauw van Calais. Het schip raakte hierdoor
stuurloos. Bij nadere inspectie door de bemanning bleek
dat de verbinding tussen het vliegwiel van de hoofdmotor
en de tandwielkast dusdanig beschadigd was dat het
niet door de bemanning gerepareerd kon worden. Het
schip is naar Rotterdam gesleept. Na inspectie van de
bemanning lijkt het dat er drijfhout in de schroef gekomen
is, waardoor de schade is ontstaan.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious
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Motoruitval, Taiwan, 3 oktober 2021
Kort na het verlaten van de haven van Kaohsiung
in Taiwan ging aan boord van de Arneborg een
hoog-temperatuur-alarm van de hoofdmotor af. Om
het probleem te onderzoeken werd het vermogen
gereduceerd en werd voor de elektriciteitsvoorziening
aan boord overgeschakeld naar een hulpmotor. Er
konden geen problemen gevonden worden. Nadat de
temperaturen weer normaal waren werd langzaam het
vermogen opgevoerd tot 70%. Hierna werd een kloppend
geluid in cilinder 1 geconstateerd, waarna besloten werd
om naar rustiger water te varen om voor anker te gaan.
Kort daarna was een luide knal te horen, waarna de motor
werd uitgeschakeld. Het schip is naar een veilige positie
gedreven waar het voor anker is gegaan. Daar het schip
heeft gewacht op sleephulp.
De hoofdmotor bleek zwaar beschadigd. De drijfstang van
cilinder 1 en balansgewicht op de krukas ter plaatse zijn
in stukken door het carterdeksel heen de machinekamer
in geslagen. De cilindervoering is beschadigd net als het
hoofdblok van de motor ter plaatse van cilinder 1.

Classificatie: Serious
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Binnengesleept na
stuurmachineproblemen, Noordzee,
23 november 2021
Het Nederlandse schip Fortuna lag stand-by bij een
onderwaterwerk op zee toen de stuurmachinepomp kapot
ging. Het schip moest daarom terug naar Scheveningen
worden gesleept. De sleepboot Anteos sleepte de
Fortuna naar Scheveningen. Na onderzoek is besloten
om de RF45X Rudder Feedback van de stuurinrichting
te vervangen. Hierna heeft de Fortuna geen problemen
meer ondervonden met de stuurinrichting.

Classificatie: Serious

Onmanoeuvreerbaar door uitval
toerenregelaar, Noordzee,
23 november 2021
Het Duitse vrachtschip Andre W kreeg rond het
middaguur problemen met de toerenregelaar waardoor
ze onmanoeuvreerbaar raakte. De governor kon niet
ter plekke gerepareerd worden en het schip is met de
sleepboot Waterstroom naar Delfzijl gesleept.

Classificatie: Serious

Motorproblemen, Finland,
30 november 2021

Motorproblemen, Bilbao (Spanje),
2 december 2021

Motorproblemen, Oostzee,
30 december 2021

Op 1 december 2021 lag de Nederlands gevlagde
Lady Adele ten anker voor de kust van Spanje. Rond
middernacht werd de hoofdmotor gestart om de haven
van Bilboa binnen te gaan. De motor maakte na het
starten een tikkend geluid en na inspectie bleek één van
de verstuivers te zijn losgekomen waardoor er een gat
in het kleppendeksel was ontstaan. Aangezien in deze
situatie niet gevaren kan worden en de loods reeds aan
boord was, werden sleepboten besteld om het schip
naar binnen te slepen. Eens afgemeerd werd de reparatie
uitgevoerd door externe monteurs.

Het Nederlandse vrachtschip Lady Ariane kreeg op
30 december 2021 op de Oostzee te maken met
problemen met de hoofdmotor. Het schip was onderweg
met een lading veenmos van Roomassaare (Estland)
naar Amsterdam. De oorzaak was een lek in een
koelwaterpomp dat op zee niet hersteld kon worden.
Het schip ging voor anker in afwachting van sleephulp.
Deze sleephulp was een dag later aanwezig. Het schip
werd voor reparatie naar de haven van Kalmar (Zweden)
gesleept, waar het op 1 januari 2022 binnenliep.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Tijdens de havenaanloop in Kokkola (Finland) ging
de motor van de onder Nederlandse vlag varende
Victoriaborg in storing. Om schade te voorkomen werd
beslist om de hoofdmotor te stoppen waarop het schip
begon te driften. Het schip liet beide ankers vallen om
verder driften te voorkomen. Twee sleepboten brachten
het schip naar de kade. Na het afmeren slaagde de
hoofdwerktuigkundige erin om de hoofdmotor zonder
problemen te herstarten. Na inspectie bleek een bout
van de hoofdmotor losgetrild die van invloed was op de
mechanische gashendel.

Classificatie: Serious

Cilinderkop Lady Adele. (Bron: Wijnne Barends)
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Stuurloos

Sleepassistentie na net in schroef,
Huibertgat (Nederland), 15 juli 2021

Sleephulp na net in schroef, Noordzee,
18 mei 2021

Tijdens het vissen op het Groninger Wad kreeg de
Nederlandse kotter UK16 Orion een van de netten in
de schroef. Assistentie was noodzakelijk, welke werd
verleend door de KNRM en de Waterpolitie. De kotter is
naar de Eemshaven gesleept.

Tijdens het vissen op de Noordzee rondom
Schiermonnikoog kreeg de Nederlandse garnalenkotter
ZK37 Aldert van Thijs een net in de schroef. Met
sleephulp van de ZK17 Johannes Dirk werd het schip naar
Lauwersoog gesleept. In dok werd het net uit de schroef
verwijderd.

Classificatie: Serious

Classificatie: Serious

Touw in schroef, Noordzee,
23 november 2021
Het Zweedse vissersschip Ahlma kreeg in de nacht een
touw in de schroef. Ze kon niet op eigen kracht naar de
haven varen. De Ahlma is door de sleepboot Anteos naar
Den Helder gesleept.

Classificatie: Serious

Net in de schroef ZK37. (Bron: eigenaar)
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Binnenvaart - Driftende duwbak schampt
zeeschip, Rotetrdam, 3 november 2021

Water maken

Een op drift geraakte duwbak schampte zeegaand
schip Melina in de haven van Rotterdam. De bak raakte
hierbij de bakboord achterkant van het afgemeerde
zeeschip. Niemand raakte gewond nog werd vervuiling
geconstateerd. Het zeegaande schip liep enkele krassen
op.

Gat in romp, Den Oever,
1 november 2021
Het Nederlandse vissersschip WR 19 Espada was
afgemeerd in de haven van Den Oever toen het schip een
lekkage in de machinekamer kreeg waardoor het vol met
water liep. De brandweer kwam ter plaatse om het water
uit het schip te pompen en de lichte olievervuiling die
daardoor in de haven ontstond, op te ruimen.

Classificatie: Serious

Binnenvaart - Historische sleper zinkt,
Antwerpen (België), 6 augustus 2021
In het Hansadok in de haven van Antwerpen is de
Nederlandse sleepboot Odin gezonken tijdens het
slepen van het baggerschip Naseem. Sleepboot Odin
werd tijdens het slepen achterop aangevaren door
de sleep waarna de sleepboot kapseisde. De twee
bemanningsleden van de sleepboot zijn uit het water
gered. De volgende dag werd de sleepboot geborgen.

Rompschade Melina. (Bron: Zeehavenpolitie Rotterdam)
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Drie vragen
over de
Onderzoeksraad
voor Veiligheid

Wat doet de
Onderzoeksraad voor
Veiligheid?

Wie werken er bij de
Onderzoeksraad voor
Veiligheid?

Veilig
wonen,
veilig
werken,
veiligheid.
Het
klinkt
vanzelfsprekend, maar veiligheid valt
niet te garanderen. Ondanks alle
kennis en technologie vinden
ernstige 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.
Daarnaast beschikken zij over ruime
bestuurlijke en maatschappelijke
ervaring in verschillende functies.
Het bureau van de Onderzoeksraad
telt circa zeventig medewerkers,
waarvan tweederde onderzoekers.
Kijk voor meer informatie op
www.onderzoeksraad.nl

Wat is de Onderzoeksraad
voor Veiligheid?
De Onderzoeksraad voor Veiligheid
is een zelfstandig bestuursorgaan.
De Raad is onafhankelijk van de
Nederlandse overheid en andere
partijen en besluit zelf welke voorvallen en onderwerpen onderzocht
worden.
De Onderzoeksraad is bevoegd om
onderzoek te doen op nagenoeg
alle terreinen. Naast voorvallen in de
luchtvaart, op het spoor, in de
scheepvaart en in de (petro-)chemische industrie onderzoekt de Raad
bijvoorbeeld ook voorvallen in de
bouwsector en de gezondheidszorg
of militaire voorvallen bij Defensie.
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Colofon
Dit is een uitgave van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid. Deze rapportage is zowel in
het Engels als in het Nederlands
verschenen. Indien er verschil bestaat in de
interpretatie van het Nederlandse en
Engelse rapport, is de Nederlandse
rapportage leidend.
juni 2022
Foto’s
Foto’s in deze uitgave die niet zijn voorzien
van een bronvermelding, zijn eigendom van
de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

