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Samenvatting 
 

In 2010 is de Monitor Nautische Veiligheid 2008 (MNV’08) verschenen, 

waarin de gegevens tot en met 2008 zijn verwerkt. Dat rapport was 

opgezet als pilot en gaf een nieuwe invulling aan de Monitor Nautische 

Veiligheid. Het rapport had tot doel de lezer inzicht te geven in de 

ontwikkeling van de nautische veiligheid zoals af te leiden is uit de 

registratie van scheepsongevallen in de database van het 

ScheepsOngevallen Systeem (de SOS-database). 

Het voorliggende rapport is de editie van de Monitor Nautische Veiligheid 

voor het Nederlandse deel van de Noordzee, waarin de gegevens voor de 

jaren 2009 en 2010 zijn verwerkt.  

 

De Monitor Nautische Veiligheid heeft tot doel de effectiviteit van aspecten 

van het veiligheidsbeleid te toetsen. Er wordt in deze rapportage een 

algemeen beeld geschetst van de stand en ontwikkeling van de nautische 

veiligheid. Daarnaast geeft het rapport inzicht in de locaties en oorzaken 

van scheepsongevallen en brengt het de aard en de omvang van schade in 

beeld. 

 

De grafieken waarin het aantal ongevallen voor de periode 2004-2010 kan 

worden afgelezen laten voor de periode 2008-2010 voor de Noordzee een 

trend zien van een toenemend aantal ongevallen. Dit geldt niet zozeer voor 

de zeer ernstige ongevallen maar wel voor de ernstige en de minder 

ernstige ongevallen1.Locaties waar een verhoogd aantal ongevallen per 

vierkante kilometer per jaar kan worden aangetroffen zijn vooral de 

toegangsgeulen naar de havens. Daarnaast treedt in de kustwateren van 

Schiermonnikoog een groter aantal ongevallen per jaar op dan gemiddeld 

in het Noordzeegebied. Menselijk falen is nog altijd de belangrijkste 

oorzaak van ongevallen. 

 

Met bovenstaande constateringen lijkt de doelstelling van het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu met betrekking tot permanente verbetering 

van de nautische veiligheid voor wat betreft ongevallen met schade niet 

gerealiseerd, al moet worden opgemerkt dat het aantal zeer ernstige 

ongevallen nog altijd zeer klein is. 

 

Met deze Monitor wordt onder meer invulling gegeven aan een 

risicobenadering van (beleidsontwikkeling voor) nautische veiligheid door: 

• Specifiek te rapporteren over ernstige ongevallen; 

• Een methode te hanteren voor het identificeren van 

aandachtslocaties. 

Deze benadering is in overeenstemming met de internationale lijn ten 

aanzien van het ontwikkelen en monitoren van nautisch beleid. 

 
1 Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat over de registratiegraad, d.w.z. de mate waarin de 

SOS-database volledig is, geen conclusies zijn te trekken gezien het geringe aantal scheepsongevallen 

op de Noordzee en gezien het beperkte aantal meldinstanties.  
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In de vorige editie van de Monitor (MNV’08) is geconstateerd dat effectief 

toezicht een positief effect kan hebben op de nautische veiligheid. 

De bevindingen in deze nieuwe editie van de Monitor zijn in lijn met de 

eerdere constateringen. 

 

Om meer inzicht te krijgen in de relatieve veiligheid van aandachtslocaties 

is het van belang om ongevalsgegevens te kunnen schalen naar 

verkeersintensiteit. De mogelijkheid hiertoe zou nader onderzocht moeten 

worden. 

 

Tot slot wordt aanbevolen om de classificatie van hoofd- en suboorzaken 

nader te onderzoeken om daarmee uit de registraties een duidelijker beeld 

te kunnen opmaken. 
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1 Inleiding 

1.1 Doelstelling van deze monitor 

Het doel van deze monitor is de lezer inzicht te geven in de ontwikkeling van de 

nautische veiligheid zoals af te leiden is uit de registratie in de SOS-database: het 

ScheepsOngevallenSysteem.  
 

In het licht van de doelstelling van de monitor zijn vooral de volgende vragen 

relevant: 

• Hoe ontwikkelt zich de nautische veiligheid, met andere woorden: valt er 

een trend in de veiligheid te onderkennen die aangeeft dat er sprake is van 

een geleidelijke verbetering of verslechtering van de situatie? 

• Hoe verhoudt deze ontwikkeling zich tot de beleidsdoelstellingen? Hierbij 

wordt geprobeerd een relatie aan te geven tussen de beleidsdoelstellingen 

en de waargenomen ontwikkelingen. 

• Wat zijn de oorzaken van scheepsongevallen? 

• Welke risicogroepen zijn als veroorzaker bij scheepsongevallen betrokken?  

• Wat zijn aandachtslocaties voor scheepsongevallen? 

• Welk type scheepsongeval komt veel voor? 
 

Deze rapportage richt zich op de nautische veiligheid, dat wil zeggen de risico’s die 

zich voordoen bij (de afhandeling van) het scheepvaartverkeer. Op schepen vinden 

ook ongevallen plaats met personen die werken aan boord van schepen. Dit 

veiligheidsaspect valt onder het beleidsgebied arbeidsveiligheid (ARBO) en wordt in 

deze monitor niet behandeld. Zie hiervoor de veiligheidsbalans van de Inspectie 

Verkeer en Waterstaat [4]. 
 

Er zijn twee Monitoren Nautische Veiligheid: één rapportage die betrekking heeft op 

de binnenwateren en één rapportage die betrekking heeft op de Noordzee.  Dit 

rapport bevat de informatie over de Noordzee en richt zich op het volgen van 

bestaand beleid en aspecten van mogelijk nieuw beleid ten aanzien van de 

nautische veiligheid op het Nederlandse deel van de Noordzee, met name in de 

exclusieve economische zone (EEZ) en op de territoriale wateren, inclusief 

aanlooproutes en toegangsgeulen. Daartoe worden de feitelijke veiligheidsprestaties 

in die gebieden vergeleken met het bestaande beleid en wordt de verbinding gelegd 

met eerder onderkende risico’s en met de percepties en verwachtingen van 

betrokken partners, zoals de koopvaardij en de recreatievaart. 
 

De Monitor Nautische Veiligheid voor de Noordzee bestaat op zijn beurt ook uit twee 

delen: 

1. Deel 1 (dit rapport) bevat analyses die relevant zijn voor de monitoring van 

bestaand beleid of van eerder onderkende risico’s op waterwegen. 

2. Deel 2 bevat het achterliggende cijferwerk uit de SOS-database. Naast 

achterliggende getallen bij deel 1 van de rapportage, bevat dit deel ook 

getallen die betrekking hebben op onderwerpen die niet in deel 1 van deze 

rapportage zijn opgenomen. 
 

In beide delen is de inhoudsopgave overeenkomstig gehouden, zodat de cijfers die 

een bepaalde paragraaf ondersteunen eenvoudig geraadpleegd kunnen worden. 
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1.2 Beleidskader 

De beleidskaders waar deze monitor van uitgaat, zijn dezelfde als die van MNV’08, 

maar geactualiseerd naar de meest recente inzichten van de Inspectie Verkeer en 

Waterstaat (vanaf 1 januari 2012 gefuseerd met de VROM-Inspectie onder de naam 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)) [7] [8] [1] [3]. 
 

De zeevaart is internationaal georiënteerd en gereguleerd, zodat maar in zeer 

beperkte mate sprake is van nationale beleidsvrijheid in regelgeving. De wetgeving 

wordt voor het grootste gedeelte bepaald door internationale organisaties als de 

IMO (International Maritime Organization) en de Europese Unie. De EMSA (European 

Maritime Safety Agency) voert het maritiem beleid van de EU uit. 
 

Omdat het grootste deel van de schepen op de Noordzee uit het buitenland komt, is 

het Nederlandse beleid met name gericht op de veiligheid van de mondiale vloot. 

Nederland zet in op goed werkende, internationaal geldende veiligheidsregels en 

adequaat toezicht op de naleving, met een voorkeur voor het optimaliseren van 

bestaande regelgeving boven het ontwikkelen van nieuwe regels. 

Belangrijke instrumenten daarbij zijn het in juni 2010 bekrachtigde herziene STCW 

verdrag (Standards of Training Certification and Watchkeeping) voor het veilig 

bemannen van schepen en de herziening van EU Richtlijn 2008/106 inzake het 

minimum opleidingsniveau van zeevarenden. 

1.2.1 Stand van zaken 

Een belangrijke informatiebron over de stand van de nautische veiligheid vormt de 

jaarlijkse Veiligheidsbalans van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT), 

voorheen de Inspectie van Verkeer en Waterstaat (IVW). Ten tijde van het 

verschijnen van deze tweejaarlijkse MNV-rapportage zijn inmiddels 2 edities2 van de 

veiligheidsbalans verschenen. Naar beide wordt, onder vermelding van het jaartal, 

in deze rapportage verwezen. Met betrekking tot de scheepvaart buitengaats, richt 

de Veiligheidsbalans zich op de wereldwijde zeevaart onder Nederlandse vlag. Deze 

MNV-rapportage doet daarentegen verslag van de scheepsongevallen op de 

Nederlandse Noordzee, ongeacht de vlaggestaat van de betrokken schepen. 

Daarnaast zijn in de MNV-rapportage ARBO-ongevallen expliciet uitgesloten, terwijl 

de Veiligheidsbalans deze soms wel meeneemt in haar berichtgeving. Door deze 

verschillen zijn de cijfers in de veiligheidsbalans niet vergelijkbaar met die in deze 

rapportage.  
 

In deze paragraaf wordt de stand van zaken weergegeven van de effectiviteit van de 

beleidskaders zoals die wordt vastgesteld in de Veiligheidsbalansen van 2009 en 

2010. De cijfermatige conclusies van de Veiligheidsbalans overlappen dus echter 

maar ten delede MNV-cijfers die in de hoofdstukken 3 en verder uitgebreid aan de 

orde komen. 
 

Volgens de Veiligheidsbalans 2009 [4]  is het veiligheidsniveau van de mondiale 

zeevaartvloot de afgelopen tien jaar licht verbeterd. Ondanks toename van de 

vlootomvang en het vervoervolume is het aantal grotere zeeschepen dat verloren 

ging op zee redelijk constant gebleven. Deze bevindingen zijn in lijn met de 

resultaten gepresenteerd in deze MNV editie. 

 
2 2009 en 2010 
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In de Europese kustwateren is het aantal aanhoudingen gedaald, waarbij schepen 

niet mogen uitvaren alvorens de noodzakelijke verbeteringen zijn aangebracht.  

De Nederlandse koopvaardijvloot staat op de negende plaats van de witte lijst van 

het Paris Memorandum of Understanding (MoU) van de best presterende landen. 

Hiermee wordt het beleidsdoel (een positie in de top 10) gehaald. 
 

De Veiligheidsbalans 2009 [4] rapporteert dat in de voorliggende vijf jaar het aantal 

scheepsongevallen waarbij beroepsvaart was betrokken stabiel is gebleven.  

In 2009 ging het daarbij om 5 aanvaringen tussen schepen of aanvaringen met een 

object, om 6 explosies of branden, om 4 strandingen en één schip dat “water 

maakte”. Bij 7 van deze ongevallen waarvan de 4 strandingen, waren 

vissersschepen betrokken. 
 

Behalve deze incidenten werden 97 incidenten als zogenaamde “drifters” aangeduid. 

In die gevallen ging het meestal om technische problemen zoals problemen met de 

voortstuwing/brandstof, olie- of koelwaterleiding.  

Het gemiddelde aantal drifters tussen 2003 en 2008 was 96. Het jaar 2009 week 

hiervan niet af. Ten slotte vielen van 4 schepen in totaal 34 containers overboord. 
 

Volgens de Veiligheidsbalans 2009 is het beeld voor wat betreft de visserij minder 

gunstig. De visserij staat bekend als een risicovolle sector. Het betreft dan met 

name de arbeidsveiligheid. Het aantal geregistreerde incidenten van Nederlandse en 

buitenlandse vissersvaartuigen op het Nederlandse deel van de Noordzee bedroeg in 

2009 44. Vanaf 2000 vertoont het verloop van het aantal incidenten een grillig 

beeld. In de jaren 2005 en 2006 deed zich een geringer aantal incidenten voor. 

Sinds 2000 daalde het aantal incidenten van 70 naar ongeveer 20, maar in 2009 is 

het aantal toegenomen tot meer dan 40. 
 

De daling van het aantal dodelijke slachtoffers van de laatste jaren lijkt 

voornamelijk toe te schrijven aan een afname van het aantal (Nederlandse) 

vissersschepen op de Noordzee (-35%). 
 

De Veiligheidsbalans 2010 vermeldt dat in de zeevaart het aantal doden en 

gewonden in de koopvaardij, d.w.z. de Nederlandse schepen wereldwijd en de 

buitenlandse schepen binnen de Nederlandse territoriale wateren, verder is 

toegenomen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dit is opvallend omdat de 

wereldvloot ondanks een sterke groei juist het tegenovergestelde beeld vertoont. De 

wereldwijde trend is ook een vermindering van het aantal doden. De afgelopen twee 

jaar is er echter sprake van een geringe stijging van dodelijke ongevallen. 
 

Verder vermeldt de Veiligheidsbalans 2010 dat ondanks de groei van de wereldvloot 

het aantal schepen dat wereldwijd verloren gaat redelijk constant blijft. Het 

resultaat is een jarenlange afname van het percentage schepen van de wereldvloot 

dat verloren gaat. Met de groei van de wereldvloot neemt de gemiddelde leeftijd 

van de vloot af en neemt de kwaliteit toe.  

Volgens de Veiligheidsbalans 2010 zijn in 2010 bij de Kustwacht 24 

scheepsongevallen van de beroepsvaart op de Noordzee gemeld. In de voorgaande 

vier jaar kwamen jaarlijks 16 meldingen bij de Kustwacht binnen. In 2010 zijn op de 

Noordzee geen verloren containers geregistreerd. 

Er zijn in 2010 173 drifters geregistreerd. De toename van 2010 ten opzichte van 

2009 is mogelijk te verklaren uit aanpassing van het registratiesysteem. 
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In 2010 zijn bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat (vanaf 1 januari 2012 Inspectie 

Leefomgeving en Transport) 160 ongelukken gemeld met koopvaardijschepen met 

een Nederlandse vlag. Daarbij waren 16 dodelijke slachtoffers en 58 gewonden te 

betreuren. Er is sprake van een duidelijke stijgende tendens. De Veiligheidsbalans 

2010 meldt dat 16 dodelijke slachtoffers en 29 gewonden op buitenlandse 

koopvaardijschepen in de Nederlandse wateren vielen. 
 

In de visserij komen relatief veel ongevallen voor. Veel daarvan hebben een 

ernstige afloop waarbij dodelijke slachtoffers en ernstige gewonden vallen. Deze 

sector staat dan ook bekend als risicovol.  

In 2010 ontving de inspectie 30 meldingen van ongevallen op Nederlandse 

vissersschepen. Daarbij vielen 3 dodelijke slachtoffers en 9 (ARBO-) gewonden. De 

twee ongelukken met buitenlandse schepen leidden niet tot gewonden of doden 

onder de bemanning. 

1.2.2 Ontwikkeling 

De ontwikkelingen zoals geschetst in MNV’08 zijn vrijwel ongewijzigd.De 

belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van MNV’08 zijn: 

• Grote intercontinentale schepen die steeds vaker maar enkele havens 

(“hubs”) per continent zullen aandoen; 

Dit vereist goede logistieke voorzieningen in het voor- en natransport en 

goede afstemming van verschillende beleidsterreinen om goede en veilige 

doorstroming te blijven realiseren; 

• Een steeds meer diverse samenstelling van het scheepvaartverkeer in 

dehavenaanloopgebieden en langs de kust;  

• De aanwezigheid van een grotere diversiteit aan schepen met verschillende 

manoeuvreerkarakteristieken, groottes en snelheden vraagt de nodige 

aandacht 

• Nieuwe gebruiksfuncties op zee, met bijbehorende veiligheidszones, zoals 

windturbineparken.  
De voornaamste wijzigingen vloeien voort uit de financiële crisis waarmee Europa 

sinds 2008 wordt geconfronteerd en die zijn weerslag vindt in een stagnatie van de 

economische groei. Het gevolg is dat van een groei van het goederenvervoer op dit 

moment niet gesproken kan worden.  

1.2.3 Ambitie 

Permanenteverbetering 

De overheid blijft inzetten op permanente verbetering van de veiligheid op zee. 

Belangrijke speerpunten voor 2012 zijn de implementatie in nationale wetgeving 

van het herziene STCW-verdrag en het aandringen op internationale maatregelen 

om overboord vallen van containers te voorkomen [8]. 
 
Risicoanalyses meer centraal stellen in het beleid 

De inzet op risicoanalyses blijft, waardoor zo gericht mogelijk op de oorzaken van 

onveiligheid kan worden gestuurd. Deze aanpak heeft wel beperkte mogelijkheden 

omdat het zich moet blijven afspelen binnen internationaal afgesproken regels [8]. 
 
 

Toezicht 

De permanente verbetering en de risicobenadering zetten zich door in het toezicht. 



 

 

 Pagina11van68

Monitoring Nautische Veiligheid 2010 | Noordzee Deel 1 | 23 maart 2012 

Het toezicht wordt meer risicogestuurd, bijvoorbeeld gericht op het terugdringen 

van het aantal reizen in overbeladen toestand.  

Tegelijkertijd wordt ingezet op het blijvend handhaven van belangrijke en op dit 

moment hoge nalevingspercentages voor bijvoorbeeld tankerroutering en 

verkeersscheiding [2] [9]. 
 
De internationale regelgeving schrijft een minimum aantal inspecties voor van 

buitenlandse schepen die Nederland bezoeken.  

De Port State Control (PSC) inspecties zijn opgebouwd uit een combinatie van 

risicogestuurde en volumegestuurde selecties van buitenlandse schepen. In 2011 

wordt het Nieuw inspectie Regime (NIR) ingevoerd waarmee het risicogestuurde 

karakter van PSC inspecties verder wordt versterkt. Het NIR voor PSC is gebaseerd 

op twee pijlers; een scheeps-risico-profiel (Ship Risk Profile) en een rederij prestatie 

indicator (Company Performance). 

1.3 Afbakening 

De getallen in deze monitor zijn gebaseerd op de SOS-database. 
 
In de SOS-database (het ScheepsOngevallenSysteem) worden vanaf 1986 nautische 

voorvallen opgenomen zoals die worden gemeld door de registrerende partijen: de 

Regionale Diensten van Rijkswaterstaat, de IVW, de KLPD, de havenbedrijven van 

Amsterdam en Rotterdam, de Kustwacht en de Provincies.  

Deze monitor rapporteert over alle geregistreerde scheepsongevallen over 2009 en 

2010 en de registraties over de jaren 2004 tot en met 2008.  
 

Met nadruk wordt gesteld dat het hier alleen registraties betreft die zijn opgenomen 

in de SOS-database en dat er nautische voorvallen kunnen zijn die niet in de SOS-

database staan omdat ze niet gemeld zijn. 
 
De monitor rapporteert de staat van de nautische veiligheid. In de SOS-database 

worden, naast scheepsongevallen, ook arbeidsongevallen en aangetroffen 

olievlekken gerapporteerd die niet verbonden zijn aan scheepsongevallen. Deze 

twee typen nautische voorvallen worden hier niet nader onderzocht. 
 
Van de scheepsongevallen in het MNV-bestand zijn voor deze rapportage alleen de 

scheepsongevallen gebruikt die plaatsvinden op de Noordzee. De manier van 

toewijzing van scheepsongevallen die in 2008 was ingezet (de fysieke locatie van 

het scheepsongeval is bepalend in plaats van de toegekende vaarroutecode) is in 

deze editie van de MNV-rapportage geformaliseerd. 

 

Voor de begrenzing tussen Noordzee en Binnenwateren wordt nu de grens in de Wet 

Bestrijding Ongevallen Noordzee (Wet BON) toegepast. Van zuid naar noord is deze 

grens door DGLM als volgt vastgesteld: 

• langs de Zeeuws-Vlaamse kust en de linker Westerschelde-oever naar 

3gr35min oost; 

• langs de 3gr35min oost-meridiaan naar de rechter Westerschelde-oever op 

Walcheren; 

• verder langs de kustlijn en eventuele havenhoofden naar Den Helder; 
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• langs de zeekust van de Waddeneilanden waarbij Den Helder en de 

Waddeneilanden onderling verbonden worden door de landgrens van de 

Territoriale Wateren3. 

Deze grenslijn is vastgelegd in een GIS (Geografisch Informatie Systeem) op basis 

van Rijksdriehoekscoördinaten (RD-coördinaten). Afhankelijk van de locatie van het 

incident wordt het scheepsongeval aan Noordzee of Binnenwateren toegekend. 
 
Door deze werkwijze zijn enkele scheepsongevallen ten opzichte van MNV’08 aan 
een ander gebied toegewezen. De methode zal in de toekomst nog verder in detail 
worden uitgewerkt en geautomatiseerd waardoor de cijfers in deze rapportage 
mogelijk in de toekomst nog kleine wijzigingen zullen ondergaan.  
 
Gegevens over de voorliggende 5 jaar in deze rapportage zijn echter wel op dezelfde 

wijze behandeld waardoor vergelijkingen van gegevens binnen dit rapport wel 

mogelijk is. In het hoofdstuk 2Verantwoording wordt verder aangegeven op welke 

manier de selecties gemaakt zijn en wat daarvan de verdere consequenties zijn. 

1.4 Leeswijzer 

Voor u ligt deel 1 van MNV’10 Noordzee, de beleidsrelevante rapportage. 

Ondersteunend cijfermateriaal is opgenomen in het bijbehorende deel 2. In deel 2 

zijn soms ook aanvullende gegevens opgenomen die niet altijd in het beleidsmatige 

deel konden worden uitgewerkt. Van beide documenten is de inhoudsopgave gelijk 

gehouden zodat bij alle paragrafen in deel 1 snel het ondersteunend cijfermateriaal 

in deel 2 is terug te vinden. 
 
Bij het vergelijken van cijfers met andere bronnen dient de lezer erop bedacht te 

zijn dat de scope van andere gegevensbronnen mogelijk een andere is dan die van 

de MNV-rapportage. Zo publiceert de ILT in haar veiligheidsbalans bijvoorbeeld over 

scheepsongevallen wereldwijd met vaartuigen onder Nederlandse vlag. De MNV-

rapportage doet daarentegen verslag van scheepsongevallen op de Nederlandse 

wateren, ongeacht de vlaggestaat van de betrokken vaartuigen. Cijfers kunnen dus 

niet zondermeer met elkaar vergeleken worden. 

Voor paragrafen waarvoor geen ondersteunend cijfermateriaal vanuit SOS of NIS 

beschikbaar is, is een lege paragraaf opgenomen met de corresponderende titel 

aangevuld met “<<Geen ondersteunende data>>”. 
 
Hoofdstuk 1 bevat algemene gegevens over deze rapportage, inclusief de 

doelstelling, het beleidskader en de afbakening.  
 
In hoofdstuk 2 wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop gegevens uit 

de SOS-database zijn geselecteerd voor deze rapportage en over de compleetheid 

van de SOS-database.  

De hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 bevatten de inhoudelijke rapportage uit de MNV-

database.  

In hoofdstuk 3 worden de algemene trends t.a.v. nautische veiligheid 

gerapporteerd. De daarop volgende hoofdstukken behandelen respectievelijk waar 

scheepsongevallen optreden (hoofdstuk 4), de oorzaak van scheepsongevallen 

(hoofdstuk 5) en aard en omvang van de schade (hoofdstuk 6).  
 

 
3 Hierbij wordt de definitie in de Wet Territoriale Noordzee gebruikt waarbij grenspunt D op het eiland Noorderhaaks 

wordt overgeslagen; de driehoek Den Helder-Razende Bol-Texel valt hiermee dus toe aan Noordzee. Zie voor 

verdere details voor de grensdefinitie Bijlage III: Grens Noordzee Binnenwateren. 
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In hoofdstuk 7 worden tenslotte de belangrijke conclusies op een rijtje gezet. Van 

hieruit zijn ook de paragrafen terug te zoeken waar deze conclusies getrokken 

worden. Naast belangrijke conclusies vindt u hier ook de aanbevelingen terug. 
 
Deze rapportage bevat een aantal bijlagen, te weten Bijlage I, waarin de gebruikte 

begrippen en definities zijn opgenomen, Bijlage II met de documenten waaraan in 

de rapportage wordt gerefereerd en Bijlage III met de details van de gehanteerde 

definitie van de grens tussen de Noordzee en de binnenwateren. 
 
Naast de voorliggende rapportage over de Noordzee is er ook één voor de 

scheepsongevallen op binnenwateren. Qua opbouw is die gelijk aan deze 

rapportage.  

1.5 Versiebeheer, doel van deze versie 

Deze versie van het rapport is de eindrapportage van het project Monitoring 

Nautische Veiligheid 2010. Het is mede gebaseerd op commentaar op de 

voorgaande versies. Zie hiervoor onderstaand overzicht. 
 

Versie Datum Soort wijziging 

0.1 10 november 2011 Initiële versie 

0.2 23 november 2011 Stramien, aangevuld met samenvatting 

beleidskader 

0.3 15 december 2011 Aanvulling t.b.v. conceptoplevering 

0.4 30 januari 2012 Commentaaroplevering 

0.5 17 februari 2012 Commentaaroplevering 

1.0 23maart 2012 Definitieve versie 

 

Tabel Nz-1  -  1: versiehistorie 
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2 Verantwoording 

2.1 Definities 

Alle in deze monitor gebruikte definities en afkortingen zijn verzameld in Bijlage I. 

Voor een goed begrip van dit hoofdrapport is een aantal basisbegrippen echter van 

zodanig belang dat die tevens in deze paragraaf worden genoemd. Opgemerkt moet 

worden dat de definities op een aantal punten verschillen van de definities gebruikt 

in MNV’08.  
 
Zo zijn met ingang van deze editie van de Monitor Nautische Veiligheid de definities 

voor scheepsongevallen aangepast aan de IMO-definities. Zowel voor de 

rapportagejaren in deze MNV-editie (2009 en 2010), als voor de historische 

gegevens (de jaren 2004 t/m 2008) worden de nieuwe definities aangehouden. De 

cijfers binnen deze MNV rapportage vertonen daardoor onderling geen trendbreuk 

maar ze zijn echter niet meer vergelijkbaar met soortgelijke gegevens uit eerdere 

rapportages.  
 
In de volgende tabel zijn twee definities opgenomen met betrekking tot 

scheepsongevallen en de ernst daarvan op de Noordzee. De oude definities sloten 

aan bij de definitie voor significante scheepsongevallen voor de binnenwateren. Met 

ingang van 1 januari 2009 isdaar echter een nieuwe definitie van kracht geworden 

waardoor de aansluiting met Noordzee verloren ging. Er was voor de 

scheepsongevallen op zee daardoor behoefte aan een vernieuwde classificatie van 

de ernst van de scheepsongevallen. Daarbij wilde DGLM zoveel mogelijk aansluiten 

bij de IMO-definities in verband met internationale wetgeving en benchmarking. 

Daarom is besloten de definities te hanteren die zijn vastgelegd in IMO Resoluties 

A.849(20) en MSC.255(84). 
 

Begrip Definitie 

Scheepsongeval; 

Oude definitie, 

gehanteerd tot en met 

MNV’08 

Een voorval te water waarbij onbedoeld schade 

ontstaat en waarbij minimaal één vaartuig betrokken 

is. 

Ernstig scheepsongeval; 

Oude definitie, 

gehanteerd tot en met 

MNV’08 

Een scheepsongeval is significant indien aan 

minimaal één van onderstaande criteria is voldaan: 

• slachtoffers: Er zijn slachtoffers vermist, 

dood of zwaar gewond; 

• vaarwegschade: de schade aan de vaarweg 

bedraagt €50.000,= of meer; 

• scheepsschade: een bij het ongeval 

betrokken schip heeft een schade opgelopen 

van klasse 3 t/m 5, óf 6 in combinatie met 

een schadebedrag van €50.000 of meer; 

• ladingschade: meer dan 10 ton van de 

lading, of minimaal 1 container is beschadigd 

of verloren; 

• milieuschade: t.g.v. het ongeval is er sprake 

van milieuschade met fase 2 of 3; 

• stremming: de vaarweg is gedurende 1 uur 

of langer gestremd geweest. 
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Begrip Definitie 

Met ingang van deze editie van de Monitor Nautische 

veiligheid zijn de criteria voor significante 

scheepsongevallen op de Noordzee aangepast. 

Scheepsongeval; 

Nieuwe definitie, met 

ingang van deze editie 

van toepassing 

Een gebeurtenis die één of meer van het volgende 

tot gevolg heeft gehad: 

• het overlijden of zwaar gewond raken van 

een persoon; 

• het vermist raken van een opvarende; 

• het verloren gaan van een schip, het 

vermoeden daarvan of het verlaten van een 

schip; 

• materiële schade aan een schip; 

• het stranden of onklaar raken van een schip 

of de betrokkenheid bij een aanvaring; 

• materiële schade veroorzaakt door, of 

verband houdende met, de scheepsoperatie; 
• milieuschade, veroorzaakt door 

scheepsschade, of verband houdende met de 

scheepsoperatie. 

Ernstig scheepsongeval; 

Nieuwe definitie, met 

ingang van deze editie 

van toepassing 

• Een ongeval dat geen zeer ernstig ongeval is, 

dat gepaard gaat met:  

o brand, explosie, gronding, contact, slecht 

weer schade, schade door ijs, 

rompschade, of vermoedelijke 

rompschade enzovoort, met als resultaat: 

� structurele schade die het schip niet-

zeewaardig maakt, zoals lekkage 

onderwaterschip, uitval voortstuwing, 

grote schade aan accommodatie, etc., 

of 

� schade aan het milieu, of 

� averij die sleephulp of walassistentie 

noodzakelijk maakt. 

Zeer ernstig 

scheepsongeval; 

Nieuwe definitie, met 

ingang van deze editie 

van toepassing 

Een ongeval waarbij het schip verloren is gegaan, 

een dodelijk slachtoffer is gevallen, of ernstige 

schade aan het milieu is ontstaan. 

Significant scheepsongeval; 

Nieuwe definitie, met 

ingang van deze editie 

van toepassing 

Een scheepsongeval dat, volgens bovenstaande 

definities,ernstig of zeer ernstig is. 

Deze samenvoeging en naamgeving is gekozen om te 

kunnen rapporteren over significante en niet-

significante scheepsongevallen, vergelijkbaar met de 

wijze waarop dat voor de binnenwateren gebeurt. 

In de begrotingsrapportage wordt tevens over 

Ernstige en Zeer ernstige scheepsongevallen 

tezamen gerapporteerd. 
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Begrip Definitie 

LET WEL: ofschoon de begrippen significant en niet-

significant zowel voor de Noordzee als de 

binnenwateren wordt gebruikt, wijken de definities 

daarvan dus af. 

 

Tabel Nz-1  -  2: veelgebruikte definities 

 

2.2 Bronnen 

2.2.1 Gebruikte databron 

De database met scheepsongevalsgegevens die gebruikt is voor de MNV’08-

rapportage, is uitgebreid met gegevens over de jaren 2009 en 2010. Daarbij is ook 

gebruik gemaakt van het Rijkswaterstaat NIS (Netwerk Informatie Systeem). Met 

dit systeem wordt basisinformatie breed binnen en buiten RWS ontsloten en 

ontstaat één eenduidige bron voor daarvan afgeleide (veiligheids-)rapportages. 

 

Derden

(Klpd,….) 

DID

RD

DVS-NIS

Infraweb

SOS

NIS

MNV

incidentmelding

SOS-melding/formulier

evaluatie

DVS-Veiligheid

Zelf opgevraagde 

basisinformatie

PIN3

Gebruikers:
-RWS (RD, LD)
-Andere beheerders

-Beleidsdirecties
-Inspectie

-Politie
- ……..

 
 

Figuur Nz-1  -  1: stromen brongegevens die leiden tot de MNV database 
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Tot nu toe is voor de MNV-rapportages gebruik gemaakt van gegevens rechtstreeks 

uit de SOS-database. Movares heeft op basis daarvan in MNV’08 zelf de significantie 

bepaald, waardoor de MNV-gegevens op details zijn gaan afwijken van de huidige 

registratie in NIS. Daarnaast sloten de begrotingscijfers van het verleden niet aan 

met de aantallen significant in MNV en NIS. 

 

In het verleden is voor MNV’08 gebruik gemaakt van gegevens, rechtstreeks uit de 

SOS-database waardoor de MNV gegevens op details zijn gaan afwijken van de 

huidige registratie in NIS. Om daaraan een eind te maken zijn op de peildatum 

5 december 2011, de MNV-gegevens gelijkgetrokken (gesynchroniseerd) met die in 

NIS. Van deze bewerkingen is een gedetailleerd proces verbaal bijgehouden dat is 

opgenomen in de corresponderende paragraaf in deel 2 van deze rapportage. In 

onderstaande paragraaf zijn de synchronisatiestappen op hoofdlijnen toegelicht. 

2.2.2 Bewerking van de brondata 

Migratie van dossiers tussen Noordzee en Binnenwateren 

De manier van toewijzing van scheepsongevallen die in 2008 was ingezet (de 

fysieke locatie van het scheepsongeval is bepalend in plaats van de toegekende 

vaarroutecode) is in deze editie van de MNV-rapportage geformaliseerd [11]. 

Voor de begrenzing tussen Noordzee en Binnenwateren wordt nu de grens in de Wet 

Bestrijding Ongevallen Noordzee (Wet BON) toegepast. Van Zuid naar Noord is deze 

grens door DGLM als volgt vastgesteld: 

• langs de Zeeuws-Vlaamse kust en de linker Westerschelde-oever naar 

3gr35min Oost; 

• langs de 3gr35min Oost-meridiaan naar de rechter Westerschelde-oever op 

Walcheren; 

• verder langs de kustlijn en evt. havenhoofden naar Den Helder; 

• langs de zeekust van de Waddeneilanden waarbij Den Helder en de 

Wadeneilanden onderling verbonden worden door de landgrens van de 

Territoriale Wateren4. 

 

Deze grenslijn is vastgelegd in een GIS (geografisch Informatie Systeem) en met 

behulp van de RijksDriehoekcoördinaten (RD-x en RD-y) in de registratie van het 

incident, wordt het scheepsongeval aan Noordzee of Binnenwateren toegekend.Door 

deze werkwijze zijn enkele scheepsongevallen ten opzichte van MNV’08 aan een 

ander gebied toegewezen. De methode zal in de toekomst nog verder worden 

uitgewerkt en geautomatiseerd waardoor de cijfers in deze rapportage mogelijk in 

de toekomst nog kleine wijzigingen zullen ondergaan.  
 

De bedoeling is dat per 2012 alle aanpassingen ook in het systeem verwerkt zijn, 

waardoor automatisch de scheepsongevallen in zowel SOS als NIS aan het juiste 

gebied toegekend zullen worden. 

 

 
4 Hierbij wordt de definitie in de Wet Territoriale Noordzee gebruikt waarbij grenspunt D op het eiland Noorderhaaks 

wordt overgeslagen; de driehoek Den Helder-Razende Bol-Texel valt hiermee dus toe aan Noordzee. Zie voor 

verdere details voor de grensdefinitie Bijlage III: Grens Noordzee Binnenwateren 
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Gegevens over de voorliggende 5 jaar in deze rapportage zijn echter wel op dezelfde 

wijze behandeld waardoor vergelijkingen van gegevens binnen dit rapport wel 

mogelijk is. Verderop in dit hoofdstuk wordt aangeven op welke manier de selecties 

gemaakt zijn en wat daarvan de verdere consequenties zijn. 

Synchronisatie met het RWS-NIS (Netwerk Informatie Systeem) 

In de toekomst zullen alle gegevens met betrekking tot scheepsongevallen 

uitsluitend worden betrokken via het NIS. Dat betekent dat ook de MNV-rapportage 

zich zal baseren op informatie uit het NIS. Tot nu toe is gebruik gemaakt van 

gegevens rechtstreeks uit de SOS-database. Movares heeft op basis daarvan in 

MNV’08 zelf de significantie bepaald, waardoor de MNV-gegevens op details zijn 

gaan afwijken van de huidige registratie in NIS. Daarnaast sloten de 

begrotingscijfers van het verleden niet aan met de aantallen significant in MNV en 

NIS. Daarom heeft voor deze MNV-editie een synchronisatieslag tussen beide 

gegevenssets plaatsgevonden. 

 

Deze synchronisatie heeft gevolgen gehad voor de aantallen scheepsongevallen: 

• in de MNV-gegevens is het aantal dossiers gewijzigd. Dit had vooral te 

maken met dossiers die nog de status wachtstand hadden; deze dossiers 

zijn in SOS wel opgenomen maar zijn verwijderd uit de MNV-rapportage; 

• een aantal scheepsongevallen is gemigreerd naar een ander vaargebied: 

o van Binnenwateren naar Noordzee of vice-versa; 

o een aantal dossiers op onbekend Nederlands vaarwater is toegewezen 

aan Binnenwateren; 

• van een aantal dossiers is de aard van het voorval aangepast waardoor het 

incident als niet-scheepsongeval is gecategoriseerd of juist wel als 

scheepsongeval. 

Verwijderen dossiers vaargebied “Buiten Nederland” en “Nederland 

onbekend” 

In deze rapportage wordt alleen verslag gedaan over scheepsongevallen die hebben 

plaatsgevonden op de Noordzee. Incidenten die wel in Nederland hebben 

plaatsgevonden maar die niet konden worden toegewezen aan Noordzee of 

Binnenwateren, en incidenten die buiten Nederland hebben plaatsgevonden, zijn uit 

de MNV-gegevens verwijderd.  
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Onderstaande grafiek geeft weer om hoeveel scheepsongevaldossiers het ging in de 

periode 2004-2010. 
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Figuur Nz-1  -  2: aantal verwijderde dossiers per vaargebied 

 
 

Het aantal scheepsongevallen dat binnen Nederland, maar op onbekend vaargebied, 

heeft plaatsgevonden schommelt jaarlijks rond de 10. De hoeveelheid en ook de 

variatie in het aantal scheepsongevallen die geregistreerd zijn, maar in het 

buitenland hebben plaatsgevonden, is groter. In 2007 en 2008 waren de 

buitenlandse scheepsongevallen niet beschikbaar voor de MNV-rapportage. 

In enkele gevallen waren de coördinaten van het scheepsongeval niet bekend maar 

kon toch eenduidig worden vastgesteld in welk vaargebied het scheepsongeval had 

plaatsgevonden. Als dat op de Noordzee was, is het ongeval wel meegenomen in 

deze rapportage, maar ontbreekt het op het grafische kaartmateriaal omdat de 

positie ervan niet kon worden geplot. 

Classificatie van de ernst van het ongeval volgens IMO 

In het verleden is voor de Noordzee dezelfde definitie voor ernstige ongevallen 

gebruikt als voor significante scheepsongevallen op de binnenwateren. Toen op 1 

januari 2009 voor de binnenwateren nieuwe definities van kracht zijn geworden, is 

de aansluiting met Noordzee verloren gegaan. Er was voor de scheepsongevallen op 

zee daardoor behoefte aan een vernieuwde classificatie van de ernst van de 

scheepsongevallen. Daarbij wilde DGLM zoveel mogelijk aansluiten bij de IMO-

definities in verband met internationale wetgeving en benchmarking. Daarom is 

besloten de IMO-definities te hanteren. 

In de IMO-classificatie spelen, naast de opgetreden vormen van schade, ook de aard 

van het voorval, de omstandigheden en soms ook de genomen maatregelen een rol.  
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IMO hanteert de volgende definities: 
 
Scheepsongeval; “Marine casualty” volgens IMO Resolution A.849(20): 

Een gebeurtenis die één of meer van het volgende tot gevolg heeft gehad: 

• Het overlijden of zwaar gewond raken van een persoon. 

• Het vermist raken van een opvarende. 

• Het verloren gaan van een schip, het vermoeden daarvan of het verlaten 

van een schip. 

• Materiële schade aan een schip. 

• Het stranden of onklaar raken van een schip of de betrokkenheid bij een 

aanvaring. 

• Materiële schade veroorzaakt door, of verband houdende met, de 

scheepsoperatie. 

• Milieuschade, veroorzaakt door scheepsschade, of verband houdende met de 

scheepsoperatie. 
 
Ernstig scheepsongeval; “Serious casualty” volgens IMO Resolution A.849(20): 

Een ongeval dat geen zeer ernstig ongeval is, dat gepaard gaat met:  

• Brand, explosie, gronding, contact, slecht weer schade, schade door ijs, 

rompschade, of vermoedelijke rompschade enzovoort, met als resultaat: 

o Structurele schade die het schip niet-zeewaardig maakt, zoals lekkage 

onderwaterschip, uitval voortstuwing, grote schade aan accommodatie, 

etc., of 

o Schade aan het milieu, of 

o Averij die sleephulp of walassistentie noodzakelijk maakt. 
 
Zeer ernstig scheepsongeval; “Very serious marine casualty” volgens IMO 

Resolution MSC.255(84): 

Een ongeval waarbij het schip verloren is gegaan, een dodelijk slachtoffer is 

gevallen, of ernstige schade aan het milieu is ontstaan. 
 
Minder ernstig scheepsongeval (geen IMO definitie);  

Een scheepsongeval dat voldoet aan de IMO definitie van een scheepsongeval 

maar dat geen ernstig of zeer ernstig scheepsongeval is; in deze rapportage ook 

wel een niet-significant scheepsongeval genoemd. 
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De volgende tabel bevat de in deze rapportage gebruikte begrippen en de wijze 

waarop deze aansluiten op bovenstaande IMO-classificatie: 

 

Begrip Afgekort MNV’105 

Scheepsongevallen, onder te verdelen in : SO:  

Minder ernstig scheepsongeval MESO Niet significant 

Ernstig scheepsongeval ESO 

Zeer ernstig scheepsongeval ZESO 
Significant 

Getalsmatig geldt dus: aantal SO = MESO + ESO + ZESO 

 en:  aantal niet-significante SO = MESO 

  aantal significante SO = ESO + ZESO 

 

Tabel Nz-1  -  3:begrippenkader ernst van ongevallen 

In de MNV-rapportage voor 2010 worden ernstige en zeer ernstige ongevallendus 

samengenomen en aangeduid als significante ongevallen. 

 

De IMO-definities laten (meer dan het oude MNV-begrippenkader) ruimte voor 

interpretatie.  Zo zijn de relevante voorvallen niet limitatief opgesomd 

(“…vermoedelijke rompschade enzovoort…”), evenals de genoemde gevolgen 

(‘…zoals lekkage…’). Ook is de gradatie van de ernst van de gevolgen (“…grote 

schade…”) vatbaar voor interpretatie. Bij de aansluiting van de IMO-definities op de 

gegevensstructuur in de SOS-database is dan ook een aantal tekortkomingen 

gesignaleerd [10]. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken in hoeverre het 

SOS-meldingsformulier, het gegevensverwerkingsproces, de ongevallendatabase en 

de rapportage daaruit kunnen worden aangepast om de gesignaleerde 

tekortkomingen te verhelpen. Daardoor kunnen in de toekomst mogelijk nog 

verschillen optreden in de gerapporteerde cijfers.  

 

In het algemeen worden door toepassing van de nieuwe IMO classificatie, 

scheepsongevallen even vaak als significant beoordeeld als voorheen. Op 

hoofdlijnen worden letsel- en milieuschade minder snel als ernstig gezien maar de 

zwaarste categorieën daarvan (dodelijke slachtoffers en ernstige milieuschade) 

maken een scheepsongeval wel direct zeer ernstig6. Het begrip stremmingschade is 

geheel verdwenen bij toepassing van de IMO-definities. 

 

Een belangrijk punt van aandacht is dat de IMO-definitie van een scheepsongeval 

enger is dan de gebeurtenissen waarvoor een ongevalsdossier is aangemaakt. Een 

voorval met bijvoorbeeld alleen licht gewonden is volgens de IMO-definitie geen 

scheepsongeval. Daardoor is niet elk huidig Noordzee dossier ook een 

scheepsongeval volgens IMO en het gevolg hiervan is dat de IMO classificatie 

betrekking heeft op slechts een deelvan de scheepsongevaldossiers.  

Bij een vergelijking van beide classificatiemethoden [10] is gebleken dat de terugval 

van het aantal scheepsongevallen nagenoeg uitsluitend wordt veroorzaak doordat 

enkele (minder dan 5%) minder ernstige scheepsongevallen niet meer als 

scheepsongeval worden gezien. 

 
5 In MNV’08 zijn de vergelijkbare begrippen Niet-ernstig en Ernstig gebruikt om het verschil met de 

binnenwaterterminologie te benadrukken.  
6 In de rapportage SOS volgens IMO [10] is een inschatting gemaakt dat de 31 ernstige scheepsongevallen waarover 

MNV’08 rapporteerde, zich volgens de IMO-classificering verhouden tot 28 ESO’n en 3 ZESO’n; bij elkaar dus ook 31 

significante scheepsongevallen.  
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Met ingang van deze MNV-editie wordt alleen over de IMO scheepsongevallen 

gerapporteerd. Ernstige en Zeer Ernstige scheepsongevallen zullen daarbij worden 

samengenomen onder het begrip “Significant”.Dat is gedaan voor zowel de 

rapportagejaren in de onderhavige MNV-editie (2009 en 2010), als voor de 

historische gegevens (de jaren 2004 t/m 2008). De cijfers binnen deze MNV-

rapportage vertonen daardoor onderling geen trendbreuk, maar ze zijn niet meer 

vergelijkbaar met soortgelijke gegevens uit eerdere rapportages.  

2.2.3 Gebruikte beleidsmatige achtergronddocumenten 

Voor de toetsing van de feitelijke veiligheidsprestaties op de Noordzee aan het 

bestaande beleid, aan eerder onderkende risico’s en aan percepties en 

verwachtingen van partners, is gebruik gemaakt van een aantal beleidsmatige 

achtergronddocumenten. Deze documenten zijn opgesomd in Bijlage II. 

2.3 Volledigheid bron en relatie met andere bronnen 

Met betrekking tot de volledigheid van de gegevens in de MNV database worden 

twee situaties onderscheiden: 

 

• een opgetreden nautisch voorval hoeft niet altijd te zijn geregistreerd in de MNV 

database. Dat is bijvoorbeeld het geval met voorvallen die alleen worden 

vastgelegd in het journaal van een patrouillevaartuig. We spreken dan van een 

onvolledige registratiegraad van de database; 

• van een geregistreerd voorval zijn niet altijd alle gegevens vastgelegd. Dat kan 

bijvoorbeeld als gegevens ten tijde van de registratie (nog) niet bekend waren. 

In dit geval spreken we van een onvolledige vullingsgraad van de database. 

 

In onderstaande paragrafen wordt nader op beide situaties ingegaan. 

2.3.1 Registratiegraad van nautische voorvallen 

Op basis van eerdere onderzoeken kan worden geconcludeerd dat zeker niet alle 

ongevallen die daadwerkelijk plaatsvinden terug te vinden zijn in de MNV-database. 

Op basis van voldoende grote aantallen registraties, met dubbele meldingen uit 

verschillende bronnen, is het mogelijk een schatting te maken van het aantal niet 

gemelde ongevallen. De Universiteit van Utrecht heeft een onderzoek uitgevoerd om 

inzicht te krijgen in de totale omvang van scheepsongevallen, dus ook de ongevallen 

die niet opgenomen zijn in de MNV-database. Dit onderzoek is gebaseerd op de 

zogenaamde vangst-hervangst methode, welke op basis van de grootte van de 

overlap in geregistreerde ongevallen van verschillende meldinstanties een 

inschatting maakt van de totale omvang van scheepsongevallen (zie par. 3.2). In 

het onderzoek van de Universiteit van Utrecht wordt echter geen onderscheid 

gemaakt tussen ongevallen op de Binnenwateren en die op de Noordzee. Gezien het 

gering aantal gemelde ongevallen op de Noordzee, en het beperkt aantal 

meldinstanties, is het schatten van de registratiegraad van nautische voorvallen op 

de Noordzee niet goed mogelijk.  

2.3.2 Vullingsgraad van gegevens in de MNV-database 

Ten tijde van het invullen van het registratieformulier zijn niet altijd alle gegevens 

met betrekking tot het scheepsongeval bekend.  

In dat geval blijft een veld leeg of wordt zo mogelijk “onbekend” ingevuld. Relevant 

hierbij is hier ook dat de Kustwacht de meeste gegevens over ongevallen op open 

zee binnenkrijgt via de marifoon en vaak zelf geen waarnemingen kan doen. 
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Onder vullingsgraad wordt de mate verstaan waarin registratieformulieren zijn 

ingevuld. Het bepalen van de vullingsgraad kan leiden tot aanbevelingen om de 

kwaliteit van de brongegevens te verhogen. 

 

Soms wordt informatie over een scheepsongeval achteraf nagezonden en wordt 

deze alsnog in de database worden opgenomen. Daarnaast is de vullingsgraad van 

de gegevens voor een deel ook gewoon afhankelijk van de werkdruk, de 

invuldiscipline, of de interpretatie van de registreerder. Bijvoorbeeld bij een 

scheepsongeval op het IJsselmeer of op de Waddenzee, kan bij het veld 

Oeveromschrijving zowel “N.v.t. ” als “Onbekend” worden opgegeven en een 

registreerder kan dit veld ook leeg laten. 

 

In deel 2 van deze rapportage zijn tabellen opgenomen die weergeven in welke 

mate de database gevuld is met bruikbare data.  

Voor ieder veld in de totale databasetabellen met scheepsongevallen en 

scheepsgegevens is onderzocht hoe vaak gegevens zijn ingevuld die geen betekenis 

zouden kunnen hebben, zoals: 
 

• een leeg veld; 

• onbekend. 
 

Bovendien is het in enkele velden zo dat er het getal nul ingevuld wordt indien het 

veld onbekend is. Daar waar het mogelijk is om de nullen die “Onbekend” 

betekenen te scheiden van de nullen waarbij daadwerkelijk het getal nul bedoeld 

wordt is dat gedaan en zijn ook deze toegekend aan de categorie “Geen betekenis”. 
 
In het algemeen geldt dat, hoe hoger het aandeel betekenisloze waarden, hoe 

moeilijker het is om zinvolle conclusies uit (doorsneden met) een bepaald gegeven 

te halen. Details met betrekking tot de vullingsgraad van Noordzee-dossiers zijn 

terug te vinden in de corresponderende paragraaf in deel 2 van deze rapportage, 

het ondersteunend cijfermateriaal. 
 
Inzicht in de mate waarin velden leeg blijven of hoe vaak “onbekend” wordt 

ingevuld, kan ook richting geven aan verbeteringen aan het invulformulier zelf. 

Mogelijk kan het iets anders verwoorden van een vraag of het bieden van andere 

antwoordmogelijkheden de invulkwaliteit doen toenemen. 

2.4 Relatie met de Veiligheidsbalans 

Er is sprake van gedeeltelijke overlap tussen het MNV en de Veiligheidsbalans zoals 

die jaarlijks wordt opgesteld door Inspectie Leefomgeving en Transport.  

De doelstellingen van beide rapportages zijn echter verschillend. Met de 

Veiligheidsbalans maakt de Inspectie Infrastructuur en Milieu de balans op van de 

staat van veiligheid op het werkterrein van het ministerie: het verkeer, het 

beroepsvervoer van mensen en goederen en het waterbeheer.  

De stand van zaken binnen de modaliteiten komt aan de orde (waaronder de 

zeevaart) en er wordt een vergelijking gemaakt tussen de situaties binnen de 

verschillende modaliteiten en internationaal.  

Het uiteindelijke oordeel over de staat van veiligheid kan een stimulans zijn voor de 

betrokken partijen om accenten te zetten of om accenten te verleggen [4]. 
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Dit deel van de Monitor Nautische Veiligheid beperkt zich tot de veiligheid op de 

Noordzee. De MNV is primair bedoeld om breder naar de nautische veiligheid te 

kijken en trends en ontwikkelingen te signaleren, alsmede als basis voor meer 

gedetailleerd intern onderzoek. 
 

In MNV’08 werden de getalsmatige presentaties waar mogelijk vergeleken met 

uitkomsten in de Veiligheidsbalans. Sluitende vergelijking was echter veelal niet 

mogelijk. De volgende aspecten hebben in het verleden geleid tot verschillen in de 

getallen: 

• Verschillen in scope: het wel of niet meenemen van scheepsongevallen op 

onbekend vaargebied en verschillen in de grens tussen Noordzee en 

binnenwater; 

• Verschillen in definitie: het begrip “koopvaardij” in de veiligheidsbalans is 

bijvoorbeeld niet rechtstreeks naar een vaartcategorie te vertalen; 

• Verschillen in peildatum: hoe later de peildatum hoe completer het beeld 

door nagekomen gegevens; 

• De Arbo-ongevallen zijn wel opgenomen inde Veiligheidsbalans, maar niet in 

de MNV-rapportage. 
 
Daarom wordt in de onderhavige MNV-rapportage de getalsmatige vergelijking niet 

gemaakt. Wel blijft de kwalitatieve vergelijking met de Veiligheidsbalans 

gehandhaafd. 

2.5 Relatie met de rapportage Kustwacht 

In het verleden zijn de ongevalscijfers ten behoeve van de begroting betrokken uit 

de rapportages van de kustwacht. Traditioneel bevatte die minder 

scheepsongevallen dan in de SOS-database zijn opgeslagen. Om een eenduidige 

publicatie van cijfers te bewerkstelligen, heeft DGLM besloten één bron te gebruiken  

voor de rapportages: de SOS-database. Deze vormt dan tevens de basis voor de 

overige publicaties over nautische veiligheid.  
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3 Hoe ontwikkelt zich de nautische veiligheid op het water 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de nautische veiligheid zich ontwikkelt ten 

opzichte van de geformuleerde kwantitatieve beleidsdoelstelling voor wat betreft het 

permanent verbeteren van de veiligheid. 

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt de ontwikkeling van de nautische veiligheid 

genuanceerd door in te gaan op verklarende factoren in de vorm van respectievelijk 

de geografische locaties, oorzaakcategorieën en omstandigheden. Door inzicht te 

bieden in factoren die de kans op scheepsongevallen vergroten, wordt nader 

invulling gegeven aan de beleidsdoelstelling voor wat betreft de risicobenadering. 

3.1 Kwantitatieve beleidsdoelstelling 

De streefwaarde voor het maximum aantal scheepsongevallen met schade op het 

Nederlandse deel van de Noordzee is geleidelijk bijgesteld van 25 per jaar in 1998, 

naar 20 in 2008 [MNV’08, 1,5]. 
 
Met ingang van het jaar 2012 is in de begroting van I&M de absolute kwantitatieve 

beleidsdoelstelling verlaten. De nagestreefde permanente verbetering van de 

veiligheid op de Noordzee is opnieuw geformuleerd in het realiseren van jaarlijkse 

vermindering van het totaal aantal zeer ernstige en ernstige scheepvaartongevallen 

[8]. In deze editie van de MNV is met deze wijziging van de beleidsdoelstelling nog 

geen rekening gehouden. 

3.2 Aantal scheepsongevallen 

3.2.1 Inleiding 

Volgens de begroting I&M voor 2012 [8] is met ingang van 2011 de 

registratieprocedure van de scheepsongevallen op het Nederlandse deel van de 

Noordzee aangepast, zodat ook ongevallen die plaatsvinden in de aanloopgebieden 

van zeehavens, in de Westerscheldemonding en in de kustzones worden 

meegenomen. Opgemerkt kan worden dat in de MNV’08 de gegevens zodanig zijn 

bewerkt dat de ongevallen in de aanloopgebieden en in de Westerscheldemonding 

aan het gebied Noordzee zijn toegekend. In deze editie van de MNV is deze 

werkwijze gecontinueerd. 
 
Daarnaast worden de ongevallen geclassificeerd volgens de definities van de IMO. In 

de begroting wordt alleen gerapporteerd over de zeer ernstige 

scheepvaartongevallen (doden, verlies schip, ernstige milieuverontreiniging) en 

ernstige scheepvaartongevallen (ongevallen waarbij sprake is van ernstige schade 

aan het schip of schade aan het milieu).  
 
Tevens bevatten de cijfers naast ongevallen met koopvaardij en visserij ook de zeer 

ernstige en ernstige ongevallen waarbij alleen recreatievaart is betrokken.  

Deze ongevallen waren voorheen niet meegenomen in de rapportage. Het streven is 

om in het kader van permanente verbetering van de veiligheid jaarlijks een 

vermindering van het totaal aantal zeer ernstige en ernstige scheepvaartongevallen 

op de Noordzee te bereiken. 
 
Bovengenoemde wijzigingen leiden tot een nieuwe cijferreeks, die afwijkt van de 

rapportages in voorgaande jaren. 
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3.2.2 Stand van zaken 

In de volgende grafiek is het aantal ongevallen weergeven voor de periode 2004-

2010. Hierbij worden ongevallen onderscheiden volgens de IMO-definities in minder 

ernstig (MESO), ernstig (ESO) en zeer ernstig (ZESO). In 2009 en 2010 heeft er in 

beide jaren 1 zeer ernstig ongeval plaatsgevonden, in beide jaren 7 respectievelijk 

10 ernstige ongevallen en 36 respectievelijk 39 minder ernstige ongevallen7. 
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Figuur Nz-1  -  3: scheepsongevallen naar ernst volgens IMO definitie 

 

 

 
7De in de begrotingsrapportages over 2009 en 2010 opgenomen aantallen MESO en ESO wijken soms enigszins af 

van de in deze rapportage genoemde aantallen. Voor een verklaring van deze verschillen wordt verwezen naar de 

overeenkomstige paragraaf in deel 2 van deze rapportage, het gedetailleerde cijfermateriaal.  
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Het aandeel significante ongevallen (ESO en ZESO tezamen) als percentage van het 

totaal aantal scheepsongevallen op de Noordzee is weergegeven in de volgende 

grafiek.  
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Figuur Nz-1  -  4: percentage significante scheepsongevallen t.o.v. het totaal 

 

3.2.3 Bespreking en conclusie 

Gedurende de periode 2002-2010 is het aantal zeer ernstige ongevallen klein. De 

waargenomen trend van het enigszins oplopende aantal significante ongevallen 

moet dan ook verklaard worden uit de toename van het totaal aantal 

scheepsongevallen op de Noordzee,vooral over de periode 2007-2010. Ook de 

registratiegraad, die door het beperkt aantal ongevallen en onafhankelijke bronnen 

niet kan worden bepaald, dient als mogelijke oorzaak voor deze toename te worden 

genoemd. Het jaar 2008 vormde hierbij een uitzondering met een relatief laag 

aantal ernstige ongevallen. Hierbij kan worden opgemerkt dat ook het totaal aantal 

ongevallen per jaar voor de laatste drie jaren hoger is dan in de periode 2004-2007. 

Het jaar 2008 laat een relatief groot aantal ongevallen zien, geen zeer ernstige 

ongevallen en een relatief klein aantal ernstige ongevallen. Het jaar 2006 vertoont 

een zeer klein aantal ernstige en zeer ernstige ongevallen. Het relatief kleine aantal 

significante ongevallen voor deze twee jaren laat zich hierdoor verklaren. Het zijn 

met name deze jaren die het enigszins grillige beeld van het aandeel significante 

ongevallen veroorzaken. 

In het MNV’08 wordt vermeld dat het aantal ernstige scheepsongevallen ongeveer 

gelijk blijft over de periode 1998-2008. De cijfers voor de jaren 2009 en 2010 

verstoren dat beeld enigszins met de genoemde trend als gevolg.  
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3.3 Ontwikkeling slachtofferbeeld 

3.3.1 Inleiding 

Voor wat betreft de ontwikkeling van slachtofferaantallen in diverse 

slachtoffercategorieën (doden, vermisten, zwaargewonden enz.) is geen specifiek 

beleid ten aanzien van streefwaarden geformuleerd.  

Wel geldt hier het principe van permanente verbetering: het aantal slachtoffers in 

de diverse categorieën dient (over een langere periode in de tijd) niet toe te nemen 

ondanks de toename van het verkeer. 

3.3.2 Stand van zaken 

Onderstaande grafiek laat de ontwikkelingen zien met betrekking tot het aantal 

slachtoffers over de periode 2004-2010.  
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Figuur Nz-1  -  5: slachtofferbeeld 2004-2010 

 

3.3.3 Bespreking en conclusie 

Zoals hierboven reeds aangegeven wordt het jaar 2008 gekenmerkt door een 

relatief groot aantal ongevallen maar met een zeer klein aandeel ernstige en zeer 

ernstige ongevallen. Uit bovenstaande grafiek kan worden geconcludeerd dat ook 

het aantal slachtoffers in dat jaar zeer klein was: 1 zwaargewonde.Het jaar 2008 is 

duidelijk atypisch. 

Het totaal beeld komt enigszins overeen met de grafiek voor het aantal ongevallen: 

over de periode 2004/2007 min of meer constant, voor de laatste jaren een 

stijgende lijn.  



 

 

 Pagina29van68

Monitoring Nautische Veiligheid 2010 | Noordzee Deel 1 | 23 maart 2012 

4 Waar treden nautische voorvallen op 

4.1 Geografische locaties 

Ofschoon uit de tevredenheidsonderzoeken geen specifieke locaties naar voren 

komen waar meer dan een gemiddeld aantal scheepsongevallen plaatsvinden, zijn 

op grond van de meldingen wel dergelijke concentraties vast te stellen. 

 

Onderstaande figuur laat zien waar allescheepsongevallen, significant en niet-

significant, hebben plaatsgevonden in relatie tot de EEZ grens (groen) en de 

buitengrens van de Nederlandse territoriale wateren (geel).In dit laatste gebied 

vindt het overgrote deel van de scheepsongevallen plaats terwijl in het gebied 

buiten de 12-mijlszone een complex scheidingsstelsel van scheepvaartroutes en een 

aantal windmolenparken ligt.  

 

 

 
Figuur Nz-1  -  6: scheepsongevallen binnen de 12 mijlszone en de EEZ 
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Bij de Westerschelde, Vlieland en Schiermonnikoog zijn concentraties 

scheepsongevallen waar te nemen. In paragraaf 4.2 (Aandachtslocaties) wordt 

hierop nader ingegaan. 
 
Natuurlijk spelen de afnemende diepte, de verkeersintensiteit en de complexere 

vaarbewegingen een belangrijke rol bij het optreden van scheepsongevallen dichter 

onder de kust. Opvallend is dat het verkeersscheidingsstelsel en de clearways buiten 

de 12-mijlszone blijkbaar vrij goed in hun taak voorzien: het effectief scheiden van 

verkeers- en andere functies.  
 
Met betrekking tot de verkeersintensiteit in bijvoorbeeld shippinglanes en 

ankergebieden verdient het aanbeveling te onderzoeken in hoeverre hiervoor 

verkeersgegevens op grond van AIS-data gebruikt kunnen worden. 
 
Uit de beleidsmatige achtergrondinformatie komen geen specifieke geografische 

locaties naar voren die als extra risicovol gelden. Respondenten van het 

Tevredenheidonderzoek Zeevaart [5] die wel eens een bijna-aanvaring hebben 

meegemaakt, noemen diverse locaties, maar geen ervan springt er uit. 

4.2 Aandachtslocaties 

4.2.1 Inleiding 

In MNV’08 is een begin gemaakt met het objectief vaststellen van locaties met een 

hoge ongevalsdichtheid, de zogenoemde aandachtslocaties. Ook nu is van de IMO-

scheepsongevallen onderzocht welke kaartgridcel van 3 x 3 km demeeste 

ongevallen telt. Voor deze gridmaat is gekozen omdat er op de Noordzee relatief 

weinig scheepsongevallen plaatsvinden. Vervolgens is de ongevalsdichtheid terug 

gerekend naar het aantal scheepsongevallen per vierkante kilometer. Dat is 

afzonderlijk gedaan voor de onderzoeksjaren 2009-2010 en voor 2004-2008. De 

clusters van scheepsongevallen die in Figuur Nz-1  -  6 getoonde geografisch 

overzicht zijn gepresenteerd, zijn hierna nader toegelicht. 
 
Tevens zijn de aandachtslocaties gerangschikt naar ongevalsintensiteit (aantal 

scheepsongevallen per km2, per jaar) waardoor de locaties onderling vergeleken 

kunnen worden en waarmee eventueel het belang voor nader onderzoek is aan te 

geven. Aandachtslocaties met een hoge ongevalsdichtheid kunnen bijvoorbeeld met 

prioriteit worden onderzocht op aard en ernst van het ongeval, betrokken vaart en 

toedracht. Als daaruit gemeenschappelijke factoren naar voren komen, kunnen 

gericht aanbevelingen ter verbetering van de veiligheid worden geformuleerd.  

4.2.2 Stand van zaken 

In de rapportageperiode 2009 en 2010 komen drie aandachtslocaties aan het licht, 

twee vaarroutes bij Schiermonnikoog en één bij Vlissingen. Het Plaatgat (NW van 

Schiermonnikoog) wordt hierbij gekenmerkt door de hoogste ongevalsdichtheid. Die 

bij het Westgat (W van Schiermonnikoog) is ongeveer half zo groot. De derde 

aandachtslocatie ligt in de Westerschelde bij Vlissingen. De ongevalsdichtheid daar 

is vergelijkbaar met die in het Westgat.  
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De onderstaande figuren geven een beeld van de ligging van de scheepsongevallen 

bij deze aandachtslocaties, geprojecteerd op de Electronic Navigational Chart (ENC), 

uitgegeven door RWS. In deze afbeeldingen is gebruik gemaakt van een ster als 

indicatie voor de ongevalslocatie om verwarring met een spitse ton (als driehoek 

afgebeeld op de ENC) te voorkomen. 

 

 
Figuur Nz-1  -  7: aandachtslocaties Westgat en Plaatgat 
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Figuur Nz-1  -  8: aandachtslocatie Vlissingen 

 

 

Uit het langjarig gemiddelde komen naast de genoemde drie locaties nog twee 

andere aandachtslocaties naar voren, het Stortemelk bij Vlieland en opnieuw de 

Westerschelde, maar nu bij Breskens. Deze aandachtslocaties zijn in de 

onderzoeksperiode 2009-2010 niet teruggevonden. Dit kan erop wijzen dat de 

veiligheidssituatie ter plekke is verbeterd.  Daarentegen is de aandachtslocatie 

Westgat (nog) niet gesignaleerd als langjarige aandachtslocatie en hieraan kan dus 

een verslechtering van de nautische veiligheidssituatie ten grondslag liggen. 

Daar waar een aandachtslocatie zowel in de historie (2004-2008) als in de 

onderzoeksperiode (2009 en 2010) optreedt, is sprake van een mogelijk onveilige 

situatie. Dit is het geval bij het Plaatgat en bij Vlissingen. Dit beeld komt overeen 

met wat is vastgesteld in MNV’08. 

 



 

 

 Pagina33van68

Monitoring Nautische Veiligheid 2010 | Noordzee Deel 1 | 23 maart 2012 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Noordzee locaties met de hoogste 

ongevalsintensiteiten. Onder de kop 2004-2008 staan de resultaten van het 

langjarig gemiddelde. Onder de kop 2009-2010 staan de resultaten van de 

rapportageperiode. Het betrokken gebied is nader geïdentificeerd met de RD 

(RijksDriehoeks-) coördinaten van de linkeronder- en de rechterbovenhoek van de 

aandachtslocatie. Deze coördinaten definiëren het kaartgrid van 3 x 3 km2 waar de 

hoogste aantallen scheepsongevallen zijn aangetroffen. 

 

2004-2008 2009-2010 

Betrokken gebied Betrokken gebied 

Locatie RD- 

links-

onder 

RD-

rechts-

boven 

Aantal 

SO’n  

per km2 

per jaar 

RD- 

links-

onder 

RD-

rechts-

boven 

Aantal 

SO’n  

per km2 

per jaar 

201.000-

609.000 

203.999-

611.999 
0,111 

Schiermonnikoog

/Plaatgat 204.000-

612.000 

206.999-

614.999 
0,133 

201.000-

612.000 

206.999-

614.999 
0,306 

Schiermonnikoog

/Westgat 
   

198.000-

612.000 

200.999-

614.999 
0,167 

Vlieland 

/Stortemelk 

132.000-

591.000 

134.999-

593.999 
0,133    

Westerschelde/ 

Vlissingen 

027.000-

384.000 

029.999-

386.999 
0,222 

027.000-

384.000 

029.999-

386.999 
0,167 

Westerschelde/ 

Breskens 

027.000-

381.000 

029.999-

383.999 
0,178    

 

Tabel Nz-1  -  4:overzicht van de locaties met de hoogste ongevalsintensiteiten 

 

 

Het beeld over de onderzoeksjaren 2009-2010 versterkt dat van het langjarig 

gemiddelde met een hoge ongevalsdichtheid in het Plaatgat, benoorden 

Schiermonnikoog. Ook dit komt overeen met de bevindingen in MNV’08. 

4.2.3 Bespreking en conclusie 

Het beeld van de aandachtslocaties op de Noordzee is, ook over de langere termijn, 

vrij consistent. In het Plaatgat komen relatief de meeste scheepsongevallen voor, 

zowel in de onderzoeksperiode als in het langjarig gemiddelde, gevolgd door de 

Westerschelde nabij Vlissingen.  

 

Het aantal significante scheepsongevallen op de Noordzee is zo laag dat op grond 

daarvan geen zinvol aandachtslocatieonderzoek kan worden uitgevoerd.Er zijn dus 

geen “quick wins” te behalen door significanteaandachtslocaties aan te pakken. Wel 

verdient het aanbeveling om aard en toedracht van de scheepsongevallen op de 

vastgestelde aandachtslocaties nader te onderzoeken waardoor met locatiegerichte 

maatregelen mogelijk snel veiligheidswinst kan worden geboekt. 
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4.3 Beheergebieden 

4.3.1 Inleiding 

Scheepsongevallen op de Noordzee vallen in het beheergebied van Rijkswaterstaat 

(Noordzee, Noord Nederland, Zuid-Holland en Zeeland), en de (zee)havenbedrijven. 

4.3.2 Stand van zaken 

Onderstaande grafiek geeft de verdeling van het totale aantal geregistreerde 

scheepsongevallen per beheergebied weer.  
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Figuur Nz-1  -  9: scheepsongevallen naar beheergebied 

 

 

De verdeling van het aantal significante (ernstige en zeer ernstige) 

scheepsongevallen over de verschillende beheergebieden bij het totale aantal 

geregistreerde scheepsongevallen is interessant. Deze verdeling wordt in 

onderstaande grafiek weergegeven. 
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Figuur Nz-1  -  10: significante scheepsongevallen naar beheergebied 

 

4.3.3 Bespreking en conclusie 

Voor de jaren 2009 en 2010 valt het grootste deel van ongevallen in de 

beheergebieden van Rijkswaterstaat Noordzee, Noord Nederland en Zeeland. Dit 

geldt ook voor de significantescheepsongevallen maar hierbij is het aandeel van 

Rijkswaterstaat Noordzee iets groter.Van de 11 significante ongevallen in 2010 

vallen er 10 in het beheergebied Noordzee. 

4.4 Toegangsgeulen 

4.4.1 Inleiding 

In het MNV’08 is onderscheid gemaakt tussen ongevallen die plaats vinden in open 

zee en in toegangsgeulen naar havens. Deze verdeling is in deze editie van het MNV 

opnieuw gemaakt. 
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4.4.2 Stand van zaken 

In onderstaande grafiek is het resultaat weergegeven van de uitsplitsing naar 

vaarwegtype. Hierbij zijn alle ongevallen in beschouwing genomen. 
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Figuur Nz-1  -  11: scheepsongevallen naar vaarwegtype 

 

 

In de volgende grafiek is dezelfde verdeling weergegeven, waarbij nu alleen 

significante ongevallen in beschouwing zijn genomen. 
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Figuur Nz-1  -  12: significante scheepsongevallen naar vaarwegtype 
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4.4.3 Bespreking en conclusie 

Nam in de periode 2004-2007 het aantal ongevallen in open zee af, in de periode 

daarna is deze afname niet meer waar te nemen. Ook voor de toegangsgeulen geldt 

dat het aantal ongevallen duidelijk hoger is in de periode na 2007 dan in de 

voorgaande periode.  

 

Opmerkelijk is bovendien dat in de periode 2004-2007 in open zee meer ongevallen 

plaats vonden dan in de toegangsgeulen, terwijl in de daarop volgende periode dit 

beeld juist andersom is. In MNV’08 is hiervoor als verklaring gegeven dat in de 

toegangsgeulen meer toezicht is dan op open zee waardoor scheepsongevallen 

beter gemeld worden. Ook kan als verklaring worden gegeven dat in de 

toegangsgeulen van een grotere verkeersdichtheid gesproken kan worden, waardoor 

de kans op ongevallen daar groter is.Tot slot kunnen de afnemende diepte en de 

complexere vaarbewegingen een rol spelen, waarvan dicht onder de kust sprake is. 

Al deze verklaringen stroken met het beeld dat nu vanaf 2007 consistent blijkt, 

namelijkmeer geregistreerde scheepsongevallen in de toegangsgeulen dan op open 

zee. Het omgekeerde beeld van vóór 2007 kan hiermee echter niet afdoende 

verklaard worden. 

 

Over de periode 2006-2010 is er sprake van een toename van het aantal 

significante ongevallen in de toegangsgeulen. Het jaar 2008 is hierbij een 

uitzonderlijk jaar. Wellicht is de toename te verklaren uit een grotere 

verkeersintensiteit. 

 

Ten aanzien van het aantal significante ongevallen op open zee kan worden 

opgemerkt dat dit aantal vrijwel steeds rond vier ongevallen per jaar schommelt 

met als uitzonderingen de jaren 2006 en 2010. Het jaar 2006 was met slechts één 

ongeval een zeer goed jaar, het jaar 2010 was met zeven ongevallen een minder 

goed jaar.  

 

Het aantal significante scheepsongevallen op de Noordzee is klein. Het is dan ook 

niet mogelijk eenduidige uitspraken te doen over de aanwezigheid van een trend. 

Dit werd ook in de vorige MNV-rapportage geconcludeerd. Ten aanzien van dit punt 

is de situatie dus niet gewijzigd. 
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5 Waarom vinden nautische voorvallen plaats 

5.1 Oorzaken van scheepsongevallen 

5.1.1 Inleiding 

MNV’08 gaf een opsomming van de aspecten die door de overheid als de 

hoofdoorzaken van de onveiligheid op zee worden beschouwd. Twee belangrijke 

oorzaken waren  

•  Menselijk falen; 

•  Veilige lading en belading. 

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft dat in zijn Meerjarenplan 2011-2015 

in de volgende thema’s geoperationaliseerd [3]: 

 

Bedieningsfouten 

Hoofdoorzaken zijn inschattingsfouten bij manoeuvreren en navigeren en/of 

geen goede uitkijk en uitval van de besturing. Achterliggende oorzaken 

kunnen vermoeidheid, alcoholgebruik en onoplettendheid zijn. 

 

Gebrekkige communicatie en kwaliteit bemanning 

Er is een trend dat er meer buitenlandse bemanning gemonsterd wordt aan 

boord van Nederlandse schepen (inclusief visserij). Waar het voorheen 

alleen de lagere rangen betrof, geldt dit in toenemende mate voor officieren 

en kapiteins. Er treden daardoor meer communicatieproblemen op. 

 

Brand door gebrekkig onderhoud en te weinig geoefendheid 

Brand komt veel voor en ontstaat meestal in de machinekamer als gevolg 

van lekkage van olie of kortsluiting in bijvoorbeeld schakelkasten en 

kabelbundels. Achterliggende oorzaak is vaak gebrekkig onderhoud. Bij de 

bestrijding blijkt ook regelmatig dat het personeel onvoldoende geoefend is. 

Brand ontstaan in passagiersruimtes komt weinig voor maar kan wel tot 

grote effecten leiden. 

 

Overbelading 

Overbelading vermindert de stabiliteit en dat kan tot slagzij/kapseizen leiden 

met de kans op vergaan van het schip en bemanning (bij passagiersvaart 

grote aantallen). 

 

Niet adequaat sjorren van containers 

Bij stuwagefouten gaat het om onvoldoende sjorren van lading waardoor 

deze overboord kan vallen, verkeerde stuwage in de containers (niet goed 

vastgezet, niet gesepareerd) en verkeerde plaatsing van containers in of op 

het schip. 

In 2009 is vastgesteld dat de naleving op het terrein van het adequaat 

vastzetten (sjorren) van containers aan boord van zeeschepen laag is. Bij 

ongeveer de helft van de uitgevoerde inspecties zijn er afwijkingen 

waargenomen. In 2011 zal dit onderwerp bij de inspectie extra aandacht 

krijgen. 
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5.1.2 Stand van zaken 

Onderstaande grafiek geeft de oorzaak van de scheepsongevallen op de Noordzee 

weer. Deze grafiek betreft alle geregistreerde ongevallen. 
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Figuur Nz-1  -  13: scheepsongevallen naar oorzaak 

 

 

Een vergelijkbare grafiek is gemaakt voor verdeling van de significante ongevallen 

op de Noordzee. 
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Figuur Nz-1  -  14: significante scheepsongevallen naar oorzaak 
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In de volgende twee grafieken is een verdere uitsplitsing van de scheepsongevallen 

naar suboorzaak gegeven, zowel voor het totale aantal ongevallen als voor de 

significante ongevallen. 
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Figuur Nz-1  -  15: scheepsongevallen naar suboorzaak 
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Figuur Nz-1  -  16: significante scheepsongevallen naar suboorzaak 
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5.1.3 Bespreking en conclusie 

In de eerste plaats valt op dat van een groot aantal scheepsongevallen de oorzaak 

onbekend is. Voor de periode 2004-2009 was dit in mindere mate het geval, echter 

voor de jaren 2009 en 2010 geldt zeer zeker dat voor een groot deel de oorzaak 

onbekend is. Voor 2010 is van de elf significante ongevallen slechts in twee gevallen 

een oorzaak bekend.  

Van de ongevallen waarvoor een oorzaak is opgegeven geldt dat het grootste deel 

te wijten is aan bedieningsfouten. Dit komt overeen met het algemene beeld dat 

menselijk falen de voornaamste oorzaak is van ongevallen. 

Als van een ongeval de oorzaak niet bekend is, kan verwacht worden dat een 

eventuele suboorzaak al helemaal niet bekend is. Wat betreft de verdeling van 

scheepongevallen naar suboorzaak kan dus opgemerkt worden dat deze voor het 

grootste deel niet bekend zijn, hetzij doordat in de melding niets is ingevuld, hetzij 

doordat onbekend is ingevuld. Voor de ongevallen waarvoor wel een suboorzaak is 

ingevuld geldt dat onoplettendheid het meest als suboorzaak is opgegeven, gevolgd 

door technische storing als tweede suboorzaak. Het aantal gevallen waarbij 

technische storing is opgegeven is echter aanzienlijk kleiner dan het aantal gevallen 

waarbij onoplettendheid is aangegeven als suboorzaak. 

Wat betreft de significante ongevallen verschilt het beeld daar weinig van. Ook hier 

overheerst onoplettendheid als voornaamste suboorzaak. Gezien de kleine aantallen 

ongevallen kunnen er echter geen conclusies aan worden verbonden. 

5.2 Risicogroepen 

5.2.1 Inleiding 

In verschillende beleidsdocumenten wordt aandacht geschonken aan categorieën 

schepen die meer bij ongevallen betrokken zijn dan gemiddeld. In deze paragraaf 

wordt de aandacht gericht op deze risicogroepen. Begonnen wordt met een kort 

overzicht van passages waar risicogroepen worden vermeld. 

 

Koopvaardij 

Het algemene beeld is dat het veiligheidsbewustzijn in de koopvaardij op een 

behoorlijk niveau is en de naleving op de meeste onderdelen goed (tussen de 80% 

en 95%) scoort. De Nederlandse koopvaardij scoort beter dan het gemiddelde over 

alle landen. Nederland is inmiddels ook weer teruggekeerd in de top 10 van best 

presterende landen binnen het Paris MOU on Port State Control met een 9e plaats op 

de White List [3]. 

 

De Kustwacht rapporteert een zeer hoog nalevingspercentage van de koopvaardij 

wat betreft de toepassing van de verkeersregels. 

Sinds 2007 vindt verkeerstoezicht op de Noordzee mede plaats met behulp van AIS, 

respectievelijk het geïntegreerde systeem van ARM. Als gevolg hiervan is het aantal 

waargenomen verkeersovertredingen op zee in de periode 2004-2007 meer dan 

verdubbeld van 150 in 2004 naar 316 in 2007, waarvan 60% waargenomen via AIS-

monitoring.  

In 2008 is deze toename bijna tot stilstand gekomen; er zijn in totaal 325 

verkeersovertredingen gesignaleerd, waarvan 65% via ARM. Dit betekent, gelet op 

het jaarlijks aantal scheepsbewegingen op de Noordzee van 260.000, respectievelijk 

de gemiddeld per dag op zee aanwezige 336 schepen, een overtredingsfrequentie 

kleiner dan 1%, of wel een nalevingsniveau dat hoger is dan 99%. 
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Dit is in vergelijking tot “op het land”behaalde percentages een extreem hoog 

cijfer[9]. De Kustwacht beschouwt het weinig realistisch te veronderstellen dat 

daarin nog veel verbetering is te behalen.Het leidt overigens niet tot vermindering 

van de huidige handhavingsinspanning. Vooralsnog wijken geladen tankschepen 

gemiddeld zo’n twee maal per week af van de voor deze categorie voorgeschreven 

tankerroutering en vormen daarmee een bedreiging voor de verkeersveiligheid en 

het milieu op de Noordzee en aangrenzende gebieden. Mede daarom voert het 

Openbaar Ministerie in deze een zero-tolerance beleid.  

 

Visserij 

De visserij wordt in het algemeen als een risicovolle sector beschouwd.  

De veiligheid wordt er niet alleen bepaald door techniek, maar vooral ook door 

gedrag van reders en opvarenden. Daarbij neemt het belang van de human factor 

toe. Menselijk falen blijkt vaak de oorzaak te zijn van incidenten en ongevallen. 

Menselijk falen wordt beïnvloed door een grote diversiteit aan factoren, zoals 

bijvoorbeeld cultuur, werkdruk en opleiding. De Kustwacht richt tijdens de inspecties 

met name de aandacht hierop. Prioriteiten in de inspectie liggen op het 

onderbemand varen (naast opleidingen en certificaten). Door het onderbemand 

varen neemt de kans op aanvaringen (met zowel vaste als varende objecten) toe 

[9]. 

 

De Inspectie Leefomgeving en Transport rapporteert dat de naleving met name op 

het terrein van de bemanning zorgen baart. In 2009 zijn door de inspectie zelf 150 

inspecties uitgevoerd om te bezien of de schepen met de juiste bemanning varen. In 

ruim 55% van de gevallen zijn ernstige tekortkomingen geconstateerd; de helft van 

de schepen is onmiddellijk naar de thuishaven gestuurd omdat het onverantwoord 

werd geacht verder te varen [3]. 

 

Ook de gebruikers geven aan verbeteringen nodig te achten. In het 

Gebruikerstevredenheidsonderzoek Zeevaart rapporteert ruim een derde deel van 

de respondenten zich in relatie tot de visserij (en recreatievaart) onveilig te voelen.  

Verbeteringen die worden genoemd zijn het meer scheiden van aangewezen plekken 

voor de visserij van drukke scheepvaartroutes en het vrijmaken van 

verkeersscheidingsstelsels (behalve om te kruisen) van visserij (en recreatievaart) 

[5]. 

 

Recreatievaart 

Het Tevredenheidsonderzoek Recreatievaart [6] rapporteert dat de 

verkeersveiligheid op open zee door 82 procent als (zeer) veilig wordt ervaren 

(2007: 80 procent) en 64 procent is tevreden over maatregelen die getroffen 

worden om gevaarlijke situaties tussen zeevaart en recreatievaart te voorkomen.  

Wanneer gevraagd wordt naar een toelichting, geven enkele kustvaarders die zich 

onveilig voelen in relatie tot de interactie met de zeevaart aan dat de 

waarschuwingen tussen de beroeps- en recreatievaart niet duidelijk zijn en dat de 

zeevaart zich weinig of niets aantrekt van de recreatievaart.  
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Kustvaarders 

Kustvaarders die zich onveilig voelen, geven aan dat ze goed vooruitkijken, 

anticiperen en goed kunnen varen. Redenen voor dit gevoel van onveiligheid wordt 

onder meer veroorzaakt door vissersboten: “Die doen alsof ze alleen op de wereld 

zijn” en door de hekgolven van grote schepen.  

 

Kustvaarders die zich daarentegen wel veilig voelen, geven bijvoorbeeld aan dat de 

beroepsvaart zich in het algemeen goed aan de regels houdt, dat het qua drukte wel 

meevalt met de beroepsvaart en dat het veilig is wanneer iedereen gewoon goed 

oplet. 

 

Tenslotte is aan de kustvaarders gevraagd in welke mate zij tevreden zijn over het 

vaargedrag van hun collega recreatievaarders én het vaargedrag van andere 

doelgroepen. Meer dan de helft van de respondenten is (zeer) tevreden over het 

vaargedrag van de zeevaart (58 procent), de veerboten (56 procent) en de 

binnenvaart (54 procent). Het minst positief is men over het vaargedrag van 

vissers. Bijna 40 procent is hier (zeer) ontevreden over. 

 

Bagger- en zandwinschepen 

De Kustwacht rapporteert een aanmerkelijk risico voor wat betreft bagger- en 

zandwinschepen [5]. 

Naar aanleiding van diverse inspecties met betrekking tot het overbeladen van 

Nederlandse bagger- en zandwinschepen is gebleken dat overbelading veelvuldig 

voorkomt. Het betrof inspecties in het Scheldebekken en in de regio Rotterdam 

Rijnmond. Tegelijkertijd stelde Rijkswaterstaat bij een inventarisatie voor het jaar 

2008 vast, dat er sprake was van 1903 (37%) reizen in overbeladen toestand. Het 

betrof hier schepen onder zowel Nederlandse als onder buitenlandse vlag. De 

overbelading van schepen ondermijnt zo de zeewaardigheid en de stabiliteit van 

schepen. Daarmee neemt het gevaar op omslaan, breken, zinken etc. toe.  

5.2.2 Stand van zaken 

In de verschillende beleidsstukken zoals de rapporten van de Kustwacht wordt van 

sommige scheepstypes aangegeven dat deze vaker bij een ongeval zijn betrokken 

dan andere of dat de effecten van ongevallen hiermee zo groot zijn dat deze 

scheepstypes als risicogroep gezien kunnen worden. Met name vissersschepen en 

passagiersschepen worden als risicogroepen gezien.  
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In de volgende grafiek is de verdeling van de schepen, betrokken bij een ongeval, 

voor de twee grootste groepen weergegeven voor de periode 2004-2010. De 

overige risicogroepen zijn jaarlijks met geen of slechts een enkel vaartuig 

vertegenwoordigd en konden niet zinvol in een grafiek worden weergegeven. 
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Figuur Nz-1  -  17: betrokkenheid schepen bij ongevallen naar risicogroep 

 

 

In onderstaande grafiek is eveneens een verdeling van de schepen gegeven, echter 

nu voor de schepen betrokken bij een significant ongeval. 
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Figuur Nz-1  -  18: betrokkenheid schepen bij significante ongevallen naar risicogroep 
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5.2.3 Bespreking en conclusie 

De grafiek met betrekking tot alle ongevallen naar risicogroep laat zien dat het 

aantal schepen dat bij een ongeval betrokken is de laatste jaren hoger is dan de 

voorgaande jaren. Dit geldt met name voor de periode 2008-2010. 

Als men een schatting maakt van de trend over elk van deze twee periodes, dan 

lijkt het er op dat de dalende trend gedurende de jaren 2004-2007 is omgebogen in 

een stijgende trend voor de laatste drie jaren. Het minimum vormt het jaar 2007. 

Wat betreft het aantal schepen betrokken bij significante ongevallen, kan het zelfde 

beeld worden waargenomen. Echter het minimum valt nu in het jaar 2006. 

 

Beide grafieken, ondersteund door het bijbehorende cijfermateriaal in het tweede 

deel van deze MNV, laten zien dat vissersschepen een relatief groot aandeel hebben 

in scheepsongevallen op de Noordzee. Dit geldt ook, zij het in iets mindere mate, 

voor de significante ongevallen. Als hierbij in gedachten wordt gehouden dat 

gedurende de laatste jaren de vissersvloot sterk is ingekrompen, dan ligt de 

conclusie voor de hand dat vissersschepen inderdaad als risicogroep gezien moeten 

worden. 

5.3 Betrokken vaartuigen en bots-/interactiepartners 

5.3.1 Inleiding 

Deze paragraaf geeft een beeld van de schepen betrokken bij een ongeval op de 

Noordzee. Hierbij worden alle schepen beschouwd en niet alleen naar schepen 

behorend tot een risicogroep. 

5.3.2 Stand van zaken 

Onderstaande grafiek laat de verdeling zien van de schepen betrokken bij een 

ongeval op de Noordzee. 
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Figuur Nz-1  -  19:betrokkenheid schepen bij ongevallen naar vaartsoort 
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Onderstaande grafiek laat de verdeling zien van de schepen betrokken bij een 

significant ongeval op de Noordzee. 
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Figuur Nz-1  -  20: betrokkenheid schepen bij significante ongevallen naar vaartsoort 

 

 

Bij veel scheepsongevallen zoals aanvaringen, zijn twee schepen betrokken. In de 

volgende twee grafieken wordt het verloop getoond van de scheepsongevallen 

waarbij exact twee schepen betrokken zijn geweest, verdeeld naar vaartsoort. 

Daarbij zijn scheepsongevallen onderzocht tussen Zeevaart, Binnenvaart en 

Recreatievaart. Incidenten waarbij een vaartuig van een andere categorie was 

betrokken (Overige vaart, Werk- & dienstvaart en Visserijvaart) zijn samengevoegd 

onder de categorie “Overige interactie”. 

Het gaat hierbij niet alleen over botsingen tussen twee vaartuigen, maar 

bijvoorbeeld ook over hinderlijke waterbewegingen, uitwijkmanoeuvres en 

strandingen.  
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De eerstvolgende grafiek heeft betrekking op schepen die bij een tweezijdig 

scheepsongeval betrokken zijn geweest, de tweede grafiek betreft de schepen die 

bij een tweezijdig significant ongeval betrokken zijn geweest.  
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Figuur Nz-1  -  21: betrokkenheid schepen bij tweezijdige ongevallen naar vaartsoort 
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Figuur Nz-1  -  22: betrokkenheid schepen bij tweezijdige significante ongevallen naar 

vaartsoort 

 

5.3.3 Bespreking en conclusie 
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Beschouwt men de grafiekdie betrekking heeft op alle scheepsongevallen (Figuur 

Nz-1  -  19:betrokkenheid schepen bij ongevallen naar vaartsoort), dan valt het 

relatief grote aandeel van de visserij en de recreatievaart op. Voor de visserij geldt 

dit eigenlijk voor de hele periode 2004-2010; voor de periode 2008-2010 valthet 

aantal ongevallen bij de recreatievaart nog meer in het oog.  

Zoals te verwachten is ook het aantal schepen behorend tot de categorie zeevaart 

ruim vertegenwoordigd, maar in het licht van de aantallen zeeschepen is dit te 

verwachten. 

 

De grafiek betrekking hebbend op de significante ongevallen (Figuur Nz-1  -  20: 

betrokkenheid schepen bij significante ongevallen naar vaartsoort) vertoont 

hetzelfde beeld, zij het iets minder duidelijk. Voor het jaar 2010, dat wat betreft het 

aantal een uitschieter is, geldt dat het aandeel van de zeevaart een stuk groter is 

dan in de voorgaande jaren. Ook de vissersschepen hebben in 2010 een vrij groot 

aandeel, zeer zeker gezien de aantallen vissersschepen varend op de Noordzee. 

 

Het grootste deel van de schepen is betrokken bij een scheepsongeval dat is 

aangegeven als overige interactie. Hiertoe behoort een zeer groot aantal 

verschillende soorten schepen. Het opnemen van al deze verschillende soorten 

ongevallen zou het beeld minder duidelijk maken. Bovendien is er ook geen duidelijk 

patroon in te herkennen. Hierover valt dus weinig concreets te vermelden. Bij 

scheepsongevallen waarbij meerdere schepen zijn betrokken, vormen de interacties 

tussen twee schepen die beide als zeevaart zijn te beschouwen de belangrijkste 

categorie. 

 

In Figuur Nz-1  -  21is te zien dat het aantal schepen daalde dat gedurende de 

periode 2004-2007 betrokken was bij een tweezijdig scheepsongeval. De laatste 

drie jaren is het aantal echter weer aan het stijgen. Het jaar 2010 is in dit opzicht 

een uitschieter met 13 schepen. 

Het grootste deel van de schepen is betrokken bij een ongeval dat is aangegeven als 

overige interactie. Hierover valt dus weinig concreets te vermelden. Echter bij 

scheepsongevallen waarbij meerdere schepen zijn betrokken, vormen aanvaringen 

tussen twee schepen die beide als zeevaart zijn te beschouwen eveneens een 

belangrijke categorie.  

 

Wanneer men de grafiek met betrekking tot significante ongevallen beschouwt 

(Figuur Nz-1  -  22), dan behoren alle ongevallen tot de categorie overige interactie 

of tot de categorie zeevaart-zeevaart. Tot 2010 was het aantal tweezijdige 

significante ongevallen zeer laag. Het jaar 2010 vertoont echter een zeer sterke 

uitschieter. Het is onbekend waaraan deze uitschieter moet worden toegeschreven. 
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5.4 Scheepsongevallen naar aard 

5.4.1 Inleiding 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de scheepsongevallen en de significante 

scheepsongevallen naar de aard van het ongeval. 

5.4.2 Stand van zaken 

Onderstaande grafiek geeft de aard van scheepsongevallen op de Noordzee weer. 
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Figuur Nz-1  -  23: scheepsongevallen naar aard 
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Onderstaande grafiek geeft de aard van significante scheepsongevallen op de 

Noordzee weer. 
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Figuur Nz-1  -  24: significante scheepsongevallen naar aard 

5.4.3 Bespreking en conclusie 

Zoals reeds eerder gemeld, is er gedurende de laatste drie jaren een toename van 

het aantal scheepsongevallen. 

 

Gedurende de gehele beschouwde periode vormen aanvaringen met infrastructuur 

een belangrijke categorie. Strandingen van schepen worden tot deze categorie 

gerekend. Uit een vergelijking van beide grafieken (Figuur Nz-1  -  23 en Figuur Nz-

1  -  24) blijkt dat een stranding zelden tot een significant ongeval leidt. De 

eenzijdige scheepsongevallen en aanvaringen tussen twee of meer vaartuigen 

vormen de hoofdmoot van de significante ongevallen op de Noordzee. Opmerkelijk 

is dat het aantal aanvaringen tussen twee of meer vaartuigen tot 2010 een gestaag 

dalende lijn leek te hebben ingezet maar in 2010 plotseling sterk stijgt. De trend 

van aanvaringen met infrastructuur is (op enkele uitschieters na) juist gestaag 

stijgend. Deze trends zijn vooralsnog niet toe te wijzen aan een specifieke oorzaak.  
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6 Wat is de aard en omvang van de schade en hoe ontwikkelt die 
zich 

6.1 Kwaliteit van de ingevulde data 

In de MNV database wordt onderscheid gemaakt tussen Ladingschade, 

Scheepsschade, Vaarwegschade en Milieuschade. In deze paragraaf wordt 

onderzocht in hoeverre de informatie in de MNV database geschikt is voor het 

trekken van conclusies. Dit wordt gedaan door te berekenen in hoeveel gevallen de 

schade als “onbekend” in de database is opgenomen. 

6.1.1 Ladingschade 

Ladingschade wordt geregistreerd per betrokken schip bij een scheepsongeval. In 

onderstaande grafiek wordt de verdeling van de schepen over de verschillende 

soorten ongevallen voor het jaar 2009 weergegeven. 
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Figuur Nz-1  -  25: schepen met ladingschade in 2009 
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De verdeling van de schepen met ladingschade over de verschillende soorten 

ongevallen voor het jaar 2010 is weergegeven in de volgende grafiek. 
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Figuur Nz-1  -  26: schepen met ladingschade in 2010 

 

 

Indien gemeld is dat ladingschade “niet van toepassing is” wordt ervan uitgegaan 

dat dit een schip betreft waarop geen lading werd vervoerd. Op basis daarvan kan 

worden berekend wat het aantal betrokken schepen met lading is en van welk 

percentage de ladingschade onbekend is.  
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6.1.2 Scheepsschade 

In onderstaande grafieken is voor de jaren 2009 en 2010 de verdeling van de 

schepen met scheepsschade over de verschillende soorten scheepsongevallen 

weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de ernst van de schade. 
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Figuur Nz-1  -  27: schepen met scheepsschade in 2009 
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Figuur Nz-1  -  28: schepen met scheepsschade in 2010 
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6.1.3 Milieuschade 

Onderstaande grafieken tonen voor de jaren 2009 en 2010 ongevallen in relatie tot 

milieuschade.  
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Figuur Nz-1  -  29: scheepsongevallen met milieuschade in 2009 
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Figuur Nz-1  -  30: scheepsongevallen met milieuschade in 2010 

 

6.1.4 Bespreking en conclusie 

In paragraaf 6.1.1. hebben we het gehad over ladingschade. In een aantal gevallen 

is in de melding onder ladingschade ingevuld dat er geen ladingschade is (zie Figuur 

Nz-1  -  25 en Figuur Nz-1  -  26). Bij de verwerking zijn deze gevallen in de 

grafieken opgenomen. Ook is er een aantal gevallen waarbij ten aanzien van 

ladingschade “onbekend” is ingevuld. Dit kan betekenen dat de omvang van de 

schade onbekend is, maar ook dat onbekend is of er sprake is van ladingschade.  
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Daarnaast zijn er schepen betrokken bij een scheepsongeval op de Noordzee 

waarbij voor ladingschade is ingevuld dat deze informatie niet van toepassing is. 

Hierbij is er van uitgegaan dat dit een schip betreft dat geen lading vervoerde. In 

2010 is er bij één scheepsongeval sprake van lading overboord. In het algemeen 

geldt bij deze ongevallen echter dat de omvang van de schade ook onbekend is.  

Op grond van het bovenstaande moet dan ook de conclusie worden getrokken dat 

ten aanzien van ladingschade geen bruikbare informatie beschikbaar is. 

 

In paragraaf 6.1.2. geldt  voor het aantal schepen met scheepsschade ook dat voor 

het grootste deel de omvang van de schade onbekend is. De gevallen waarbij wel 

een indicatie van de omvang bekend is, betreffen voornamelijk de schepen 

betrokken bij een aanvaring. Het aantal schepen betrokken bij een aanvaring is 

echter gering.  

 

Wat betreft milieuschade geldt dat er sprake is van schepen die betrokken zijn bij 

een scheepsongeval met milieugevolgenals er verpakte stoffen in het water zijn 

gekomen of als er meer zichtbare milieugevolgen zijn zoals calamiteitenbestrijding 

of vissterfte. Slechts in één geval is aangegeven dat er milieugevolgen waren, bij de 

overige gevallen is “onbekend” of “nee” ingevuld. Dit betekent dat ook ten aanzien 

van de aard en omvang van milieugevolgen geen conclusies zijn te trekken. 

 

Ook in de MNV’08 rapportage is de conclusie getrokken dat er onvoldoende 

gegevens zijn om een gefundeerde uitspraak te doen over de aard en de omvang 

van schade bij scheepsongevallen. De ongevalsgegevens voor de jaren 2009 en 

2010 hebben hier dus geen verandering in gebracht. 

6.2 Ernstige gevolgen 

In MNV’08 kon nog een overzicht worden gegeven van de mate waarin de 

verschillende schadevormen als ernstig konden worden beoordeeld. 

Met het in werking treden van de nieuwe IMO-definities voor Minder Ernstige, 

Ernstige en Zeer Ernstige scheepsongevallen is de relatie tussen de ernst van de 

afzonderlijke schadevormen en de ernst van het ongeval veel complexer geworden. 

In de IMO-classificatie spelen, naast de opgetreden vormen van schade, ook de aard 

van het voorval, de omstandigheden en soms ook de genomen maatregelen een rol. 

Er wordt dus niet meer gesproken van ernstige of minder ernstige gradaties van de 

afzonderlijke schadevormen.  
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Samenvatting conclusies 

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste conclusies van dit rapport. 

Tussen haakjes is vermeld in welke paragraaf deze conclusie is getrokken. 

 

• Met ingang van deze MNV-editie wordt alleen over de IMO scheepsongevallen 

gerapporteerd. Echter, de IMO-definities laten ruimte voor interpretatie. Bij het 

verwerken van de gegevens in de MNV-database volgens de IMO-definities 

moeten soms keuzes gemaakt worden, waarbij de keuzecriteria niet vast liggen. 

Hierbij kan worden opgemerkt dat door toepassing van de nieuwe IMO 

classificatie, scheepsongevallen ongeveer even vaak als significant worden 

beoordeeld dan in het verleden het geval was. Een zeer klein aantal gevallen in 

de MNV database (minder dan 5% van het aantal dossiers) wordt door de IMO 

zelfs niet als scheepsongeval beschouwd. Daar staat tegenover dat een 

scheepsongeval dat in het verleden als ernstig werd geclassificeerd door 

toepassing van de IMO criteria nu ook als zeer ernstig kan wordeningedeeld (par. 

2.2.2).  

 

• Op basis van eerdere onderzoeken kan worden geconcludeerd dat zeker niet alle 

ongevallen die daadwerkelijk plaatsvinden terug te vinden zijn in de MNV-

database. Wanneer het aantal ongevalsregistraties groot is, is het in principe 

mogelijk door ongevalsregistraties uit verschillende bronnen te vergelijken een 

schatting te maken van het aantal niet gemelde scheepsongevallen. In verband 

met het geringe aantal gemelde scheepsongevallen op de Noordzee, en het 

beperkt aantal meldinstanties, is het schatten van de registratiegraad van 

nautische voorvallen op de Noordzee niet mogelijk (par. 2.3.1). 

 

• Het totaal aantal geregistreerde scheepsongevallen per jaar voor de laatste drie 

jaren (tussen de 44 en 50) is hoger dan in de periode 2004-2007 (ongeveer 30 

per jaar). Ook is er een toename van het aantal ernstige ongevallen, vooral in de 

periode 2007-2010. Deze trend verstoort het beeld vermeld in het MNV’08 

waarbij het aantal ernstige scheepsongevallen ongeveer gelijk blijft over de 

periode 1998-2008. Het aantal zeer ernstige ongevallen is klein. Dit geldt voor de 

gehele periode 2002-2010 (par. 3.3.2). 

 

• Het overgrote deel van de geregistreerde scheepsongevallen op de Noordzee 

vindt plaats binnen de Nederlandse territoriale wateren en niet op het 

Nederlandse deel van continentale plat (par. 4.1). Concentraties van 

scheepsongevallen zijn waar te nemen bij de Westerschelde, Vlieland en 

Schiermonnikoog (par. 4.1). Het beeld van de aandachtslocaties op de Noordzee 

is, ook over de langere termijn, vrij consistent. In het Plaatgat komen relatief de 

meeste scheepsongevallen voor (ongeveer 0,3 ongevallen per jaar per km2), 

gevolgd door de Westerschelde nabij Vlissingen (par. 4.2.3). 

 

• Gedurende de periode 2004-2010 is er steeds meer duidelijkheid ontstaan met 

betrekking tot het beheergebied waar scheepsongevallen plaatsvinden. Voor de 

jaren 2009 en 2010 valt het grootste deel van de ongevallen in het beheergebied 

van Rijkswaterstaat Noordzee. In andere jaren was dit niet het geval (par. 4.3.3). 
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• Nam in de periode 2004-2007 het aantal geregistreerde scheepsongevallen in 

open zee af, in de periode daarna is deze afname niet meer waar te nemen. Met 

open zee wordt hier het gebied buiten de toegangsgeulen naar de havens 

bedoeld. Voor de toegangsgeulen geldt dat in de periode voor 2007 geen 

afnemende trend is waar te nemen, wel is het aantal scheepsongevallen in de 

periode na 2007 duidelijk hoger dan in de voorgaande periode. Opmerkelijk is 

bovendien dat in de periode 2007-2010op open zee minder scheepsongevallen 

plaats vonden dan in de toegangsgeulen. Er zijn hiervoor een aantal mogelijke 

verklaringen zoals de hogere verkeersdichtheid en de complexere 

vaarbewegingen in toegangsgeulen, alsmede de toenemende ondiepte dichter 

voor de kust. Daarnaast is het niet onmogelijk dat dichter onder de kust meer 

geregistreerd wordt door beter toezicht. Geen van deze factoren kan echter 

verklaren waarom tot 2007 het beeld juist andersom was, nl. meer ongevallen op 

open zee dan in de toegangsgeulen. (par. 4.4.3). 

 

•  Over de periode 2006-2010 is er van een toename van het aantal significante 

ongevallen in de toegangsgeulen sprake. Het jaar 2008 is hierbij een uitzonderlijk 

jaar in die zin dat er in dat jaar geen significante ongevallen in de toegangsgeulen 

zijn geregistreerd. Wellicht is de toename te verklaren uit een grotere 

verkeersintensiteit. Ten aanzien van het aantal significante ongevallen op open 

zee kan worden opgemerkt dat dit aantal vrijwel steeds rond vier ongevallen per 

jaar schommelt waarbij het jaar 2010 met zes ongevallen de indruk wekt dat er 

de laatste jaren van een opgaande trend sprake zou kunnen zijn (par. 4.4.3). 

 

• Van een groot aantal scheepsongevallen is de oorzaak onbekend. Dit geldt voor 

de gehele periode 2004-2010. Voor 2010 is van de 11 significante ongevallen 

slechts in twee gevallen een oorzaak in de SOS-registratie vastgelegd. Van de 

ongevallen waarvoor een oorzaak is opgegeven geldt dat het grootste deel te 

wijten is aan bedieningsfouten. Dit komt met overeen met het algemene beeld 

dat menselijk falen de voornaamste oorzaak is van ongevallen. Wat betreft de 

significante ongevallen verschilt het beeld daar weinig van. Gezien de kleine 

aantallen ongevallen kunnen er echter geen conclusies aan worden verbonden 

(par. 5.1.3). 

 

• Het aantal schepen dat bij een ongeval betrokken is in de periode 2008-2010 

hoger is dan de jaren 2004-2007. Het lijkt er op dat de dalende trend gedurende 

de jaren 2004-2007 is omgebogen in een stijgende trend voor de laatste drie 

jaren. Wat betreft het aantal schepen betrokken bij significante ongevallen, kan 

het zelfde beeld worden waargenomen, een dalende trend in de periode 2004-

2006, een stijgende trend in de daarop volgende jaren (par. 5.2.3). 

 

• De visserij en de recreatievaart hebben een groot aandeel in de geregistreerde 

scheepsongevallen. Dit geldt eigenlijk voor de hele periode 2004-2010, maar voor 

de periode 2008-2010 is het nog meer in het oog vallend. Met betrekking tot 

vissersschepen kan worden opgemerkt dat gedurende de laatste jaren de 

vissersvloot sterk is ingekrompen. De conclusie is dat vissersschepen inderdaad 

als risicogroep gezien moeten worden (par. 5.2.3). 

 

• Het aantal schepen dat bij een tweezijdig scheepsongeval is betrokken daalde 

gedurende de periode 2004-2007. De laatste drie jaren is het aantal echter weer 

aan het stijgen. Het jaar 2010 is in dit opzicht een uitschieter met 13 schepen 

betrokken bij een ongeval (par. 5.3.3). 



 

 

 Pagina58van68

Monitoring Nautische Veiligheid 2010 | Noordzee Deel 1 | 23 maart 2012 

 

• Gedurende de laatste drie jaren is er een zekere toename van het aantal 

scheepsongevallen. Hierbij vertoont niet specifiek één bepaald soort 

scheepsongeval een sterkere stijging dan de andere soorten. Aanvaringen met 

infrastructuur vormen een belangrijke categorie. Strandingen van schepen 

worden tot deze categorie gerekend,  maar een stranding leidt zelden tot een 

significant ongeval. De eenzijdige scheepsongevallen en aanvaringen tussen twee 

of meer vaartuigen vormen de hoofdmoot van de significante ongevallen op de 

Noordzee (par. 5.4.3). 

 

• De beschikbare informatie over ladingschade is onvoldoende om conclusies te 

kunnen trekken. Voor het merendeel van de schepen met scheepsschade geldt 

dat de omvang van de schade onbekend is. De gevallen waarbij wel een indicatie 

van de omvang bekend is, betreffen voornamelijk de schepen betrokken bij een 

aanvaring. Het aantal schepen betrokken bij een aanvaring is echter gering. Er 

zijn maar enkele scheepsongevallen waarbij expliciet is aangegeven dat er 

milieuschade bij is opgetreden. Evenals in MNV’08 kan de conclusie worden 

getrokken dat er onvoldoende gegevens zijn om een gefundeerde uitspraak te 

doen over de aard en de omvang van schade bij ongevallen (par. 6.1.4). 

 

• In MNV’08 werd geconcludeerd dat ernstige scheepsschade de meest 

voorkomende vorm van schade was met betrekking tot ongevallen op de 

Noordzee. In de periode waarop MNV’08 de aandacht richtte, de periode 2003-

2008, was het aantal jaarlijkse ongevallen met ernstige scheepsschade min of 

meer constant. De conclusie was dat er met betrekking tot de ernstige gevolgen 

moeilijk een trend was te ontwaren. Deze conclusie is op grond van de nieuwe 

MNV gegevens niet meer vol te houden. De gegevens laten een sterk stijgende 

trend zien voor de periode 2008-2010. In hoeverre deze ontwikkeling is toe te 

schrijven aan een verbeterde registratie of dat er werkelijk van meer schade 

sprake is, kan niet worden aangegeven (par. 6.2). 



 

 

 Pagina59van68

Monitoring Nautische Veiligheid 2010 | Noordzee Deel 1 | 23 maart 2012 

 

7.2 Conclusies in het licht van het gevoerde beleid 

Permanenteverbetering 

Doelstelling 

De overheid blijft inzetten op permanente verbetering van de veiligheid op zee. 

Belangrijke speerpunten voor 2012 zijn de implementatie in nationale wetgeving 

van het herziene STCW verdrag en het aandringen op internationale maatregelen 

om overboord vallen van containers te voorkomen [8]. 

Conclusie 

Op grond van de gegevens in de MNV-database is de conclusie dat er gedurende de 

laatste jaren van een toename van het aantal scheepsongevallen gesproken kan 

worden. Dit geldt zowel niet zozeer voor de zeer ernstige scheepsongevallen, maar 

wel voor de ernstige en de minder ernstige scheepsongevallen. Gezien deze 

ontwikkeling is doelstelling niet bereikt. 

Risicoanalyses meer centraal stellen in het beleid 

Doelstelling 

De inzet op risicoanalyses blijft, waardoor zo gericht mogelijk op de oorzaken van 

onveiligheid kan worden gestuurd. Deze aanpak heeft wel beperkte mogelijkheden 

omdat het zich moet blijven afspelen binnen internationaal afgesproken regels [8]. 

Conclusie 

Als scheepsongevallen worden onderzocht op geografische locaties, toegangsgeulen, 

hoofd en suboorzaken, risicogroepen en soorten ongevallen, dan blijkt dat 

genuanceerde resultaten en verschillen zichtbaar worden. De verkregen inzichten 

bieden een goede basis voor de beoogde risicoanalytische benadering. 

Toezicht 

Doelstelling 

De permanente verbetering en de risicobenadering zetten zich door in het toezicht. 

Het toezicht wordt meer risicogestuurd, bijvoorbeeld gericht op het terugdringen 

van het aantal reizen in overbeladen toestand. Tegelijkertijd wordt ingezet op het 

blijvend handhaven van belangrijke en op dit moment hoge nalevingspercentages 

voor bijvoorbeeld tankerroutering en verkeersscheiding [2][9]. 

Conclusie 

Er is een aanwijzing dat de registratiegraad afhankelijk is van de mate van toezicht. 

Zowel de registratiegraad als de vullingsgraad van de MNV-database nemen tijdens 

de beschouwde periode toe. Door een betere kwaliteit van de beschikbare gegevens 

wordt de mogelijkheid geboden effecten van het gevoerde beleid duidelijk te maken 

en het beleid aan te scherpen. 
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7.3 Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden aanbevelingen geformuleerd zoals die bij het opstellen 

van deze rapportage naar boven zijn gekomen. Het betreft aanbevelingen voor het 

uitvoeren van nader onderzoek en aanbevelingen voor het verbeteren van de 

onderliggende informatie. Op basis daarvan kan de kwaliteit van deze rapportage in 

de toekomst verder verbeteren. 

Het verdient aanbeveling om te onderzoeken in hoeverre het SOS-

meldingsformulier, het gegevensverwerkingsproces, de ongevallendatabase en de 

rapportage daaruit kunnen worden aangepast om de gesignaleerde tekortkomingen 

te verhelpen (zie ook par. 2.2.2). 

Schaling op intensiteitsgegevens 

In de rapportage binnenwateren is een schaling op intensiteitsgegevens uitgevoerd. 

Voor de rapportage Noordzee is dit tot op heden niet gedaan. Een aantal factoren 

maakt het moeilijk om goed te schalen op intensiteiten: 

• Al het verkeer op de open zee is aan twee vaarroutecodes gekoppeld is (500 en 

501) waardoor dit nauwelijks onderscheidend is.  

• Wel is het mogelijk om te schalen in de aanlooproutes naar havens. In de 

vaarroutecodes is het aantal incidenten per vaarroute echter zo laag is dat dit een 

zeer versnipperd beeld geeft. Zinvoller is het om deze analyse over meerdere 

jaren uit te voeren. 
 
De conclusie is dat het alleen zinvol is om in de rapportage Noordzee gebruik te 

maken van schaling indien dit plaatsvindt over meerdere jaren. 
 
Daarnaast kan worden opgemerkt dat er een andere bron van onderzoek is waarin 

incidentonderzoek op bepaalde locaties gekoppeld wordt aan vaarintensiteiten. Dit 

vindt plaats met de door de schepen uitgezonden AIS informatie. Door het MARIN 

worden deze gegevens geanalyseerd en verwerkt ten behoeve van analyses met het 

SAMSON-programma. Met betrekking tot de verkeersintensiteit in bijvoorbeeld 

shippinglanes en ankergebieden verdient het aanbeveling te onderzoeken in 

hoeverre hiervoor verkeersgegevens op grond van AIS-data gebruikt kunnen 

worden. 

Registratiegraad 

Over de registratiegraad zijn geen conclusies te trekken. Onderzocht zou moeten 

worden of er mogelijkheden zijn om inzicht te krijgen in de registratiegraad. 

Nader onderzoek aandachtslocaties 

Het beeld van de aandachtslocaties op de Noordzee is, ook over de langere termijn, 

vrij consistent. Op een aantal geografisch duidelijk afgebakende plaatsen is sprake 

van een concentratie van scheepsongevallen. Het is zinvol om voor deze plaatsen 

gedetailleerd onderzoek te doen naar de kenmerken, omstandigheden, oorzaak en 

toedracht van deze scheepsongevallen. Als daaruit gerichte maatregelen volgen, 

kan de veiligheid op de Noordzee effectief worden verbeterd. 
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Classificatie van oorzaken 

Voor scheepsongevallen wordt een gestandaardiseerde hoofdoorzaak weergegeven 

en kan in een vrij veld een suboorzaak worden opgegeven. 

Over deze classificatie van de hoofdoorzaak kan het volgende gezegd worden. 

• Bij de indeling in hoofdoorzaken in de SOS-database kan gekozen worden voor 

“omgevingsfout”. In de literatuur over menselijke fouten (die voor een groot deel 

verantwoordelijk zijn voor nautische ongevallen) wordt gebruik gemaakt van 

omgevingsfactoren die kunnen bijdragen aan het vergroten van de kans op 

fouten. Omgevingsfouten worden dan echter niet als de oorzaak gezien. Zo kan 

slecht zicht bevorderen dat een bord niet gezien wordt, maar niet de oorzaak 

ervan zijn. 

• Fouten die ontstaan doordat twee communicerende partijen elkaar niet begrijpen 

worden in de MNV-database niet gezien als communicatiefout maar als 

bedieningsfout. 
 
De suboorzaken zijn niet geclassificeerd, maar worden ingevoerd als vrij veld. Dit 

heeft als voordeel dat een invuller altijd de oorzaak die hij/zij kent kan invullen, 

maar als nadeel dat het analyseren van de suboorzaak niet geautomatiseerd kan 

worden uitgevoerd. Deze werkwijze is echter zeer arbeidsintensief, moet ieder jaar 

herhaald worden en is voor een deel afhankelijk van interpretatie. 

 

Aanbevolen wordt: 

• De indeling van hoofdoorzaken te herzien. 

• Te onderzoeken of het mogelijk is de suboorzaken ook in standaardklassen in te 

delen. 
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Bijlage I: Begrippen en definities 

Begrip Definitie 

Bedieningsfout Fout veroorzaakt door (de gesteldheid van) de 

bemanning of een bemanningslid van het schip. 

Bijvoorbeeld: black-out van een bemanningslid, 

procedure onjuist gevolgd, onoplettendheid, 

dronkenschap, etc. 

Communicatiefout Fout veroorzaakt door de communicatie tussen 

bemanningsleden van één of meerdere schepen en/of 

tussen bemanningsleden van schepen en 

verkeersbegeleiding aan de wal. 

Bijvoorbeeld: niet of verkeerd gebruik van marifoon, 

marifoon uitgeschakeld, marifoon niet afgestemd op 

het juiste kanaal, miscommunicatie, etc. 

Milieuschade De schade aangebracht aan het milieu als gevolg van 

een nautisch scheepsongeval. 

Omgevingsfout Fout die niet door bemanning of (de staat van) het 

schip is veroorzaakt, maar door een omstandigheid 

van buiten. 

Bijvoorbeeld: verblinding door zon, onverwachte 

stroming, te dicht langs varen ander schip, etc. 

Nautisch Voorval  Een scheepsongeval of niet-scheepsongeval waarvan 

een dossier is opgenomen in de MNV-database. 

Nautische Veiligheid Nautische Veiligheid is de mate waarin de afhandeling 

van scheepvaartverkeer in een gebied vrij is van 

risico’s ten aanzien van: 

• menselijke slachtoffers; 

• schade aan schepen en vaarwegen; 

• ladingschade; 

• milieuschade; 

• vaarwegstremming,  

waarbij deze schade zijn oorzaak vindt in 

scheepsongevallen. 

Noordzee Alle vaarweg(del)en en havens op het Nederlandse 

deel van de Noordzee binnen de EEZ dan wel binnen 

de territoriale wateren, inclusief aanlooproutes en 

toegangsgeulen. Voor de exacte begrenzing tussen 

Noordzee en Binnenwateren wordt de definitie 

toegepast zoals deze door DGLM is vastgesteld en 

neergelegd in de Wet Bestrijding Ongevallen Noordzee 

(zie Bijlage III: Grens Noordzee Binnenwateren). 

Risicogroepen Te onderscheiden groepen van risicoveroorzakers. In 

tegenstelling tot een onderzoek naar de 

kwetsbaarheid van risicodragers past deze benadering 

meer bij een bronaanpak van risico’s. 

deze monitor zal daarvoor gebruik worden gemaakt 

van het geregistreerde soort vaart en scheepstype. 

 



 

 

 Pagina63van68

Monitoring Nautische Veiligheid 2010 | Noordzee Deel 1 | 23 maart 2012 

Begrip Definitie 

Scheepsongeval Een gebeurtenis die één of meer van het volgende tot 

gevolg heeft gehad: 

• het overlijden of zwaar gewond raken van een 

persoon; 

• het vermist raken van een opvarende; 

• het verloren gaan van een schip, het vermoeden 

daarvan of het verlaten van een schip; 

• materiële schade aan een schip; 

• het stranden of onklaar raken van een schip of de 

betrokkenheid bij een aanvaring; 

• materiële schade veroorzaakt door, of verband 

houdende met, de scheepsoperatie; 

• milieuschade, veroorzaakt door scheepsschade, of 

verband houdende met de scheepsoperatie. 

Ernstig scheepsongeval  Een ongeval dat geen zeer ernstig ongeval is, dat 

gepaard gaat met:  

• brand, explosie, gronding, contact, slecht weer 

schade, schade door ijs, rompschade, of 

vermoedelijke rompschade enzovoort, met als 

resultaat: 

o structurele schade die het schip niet-

zeewaardig maakt, zoals lekkage 

onderwaterschip, uitval voortstuwing, grote 

schade aan accommodatie, etc. of 

o schade aan het milieu, of,  

o averij die sleephulp of walassistentie 

noodzakelijk maakt. 

Zeer Ernstig 

scheepsongeval  

Een ongeval waarbij het schip verloren is gegaan, een 

dodelijk slachtoffer is gevallen, of ernstige schade aan 

het milieu is ontstaan. 

Significant 

scheepsongeval; 
Een scheepsongeval dat volgens bovenstaande 

definities Ernstig of Zeer Ernstig is. 

Scheepsschade De schade aan het schip die is toegebracht als gevolg 

van een nautisch scheepsongeval. 
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Begrip Definitie 

Slachtoffers Voor menselijke slachtoffers wordt de volgende 

categorisering gebruikt: 

a) dood: 

er is sprake van een dodelijk slachtoffer(s) indien 

de bij een ongeval betrokken slachtoffer(s), als 

gevolg van het ongeval, op het moment van 

registratie is (zijn) overleden; 

b) vermist: 

er is sprake van een ongeval met vermisten indien 

de bij een ongeval betrokken slachtoffer(s), als 

gevolg van het ongeval zijn verdwenen; 

c) gewond: 

i) zwaar gewonde (ziekenhuisgewonde): 

slachtoffer dat als gevolg van het nautisch 

ongeval op het moment van registratie in het 

ziekenhuis opgenomen diende te worden; 

ii) licht gewonde: 

slachtoffer dat als gevolg van het nautisch 

ongeval op het moment van registratie niet in 

het ziekenhuis diende te worden opgenomen, 

maar zich wel onder behandeling van een 

SEH-afdeling en of medicus diende te stellen; 

iii) overige gewonde: 

slachtoffer dat als gevolg van het nautisch 

ongeval gewond is geraakt maar op het 

moment van registratie niet in het ziekenhuis 

hoefde te worden opgenomen en zich niet 

onder behandeling van een SEH-afdeling of 

een medicus diende te stellen. 

Voorzienings- of 

materiaalfout 

Fout veroorzaakt door het ontbreken van (geschikte) 

apparatuur/materiaal/procedures, het (tijdelijk) niet 

of slecht functioneren van apparatuur/materiaal of 

een onjuiste constructie.  

Bijvoorbeeld: ontbreken radar, gebroken roer, 

uitvallen navigatieapparatuur, onjuiste procedure 

aanwezig, dode hoek aanwezig, etc. 

 

 

Tabel Nz-1  -  5: definities 
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Bijlage II: Referenties 

 

Ref.nr Titel en jaartal 

1 IVW Jaarplan 2009 

2 IVW Jaarverslag 2010 

3 Meerjarenplan 2011-2015, IVW 

4 Veiligheidsbalans 2009 en 2010, IVW 

5 
Gebruikerstevredenheidsonderzoek zeevaart 2010, 
ministerie van I en M 

6 
Gebruikerstevredenheidsonderzoek recreatievaart, 
november 2009, RWS dienst Verkeer en Scheepvaart 

7 Vragen naar aanleiding van de begroting I&M 2012, 2011 

8 Begroting I&M 2012 

9 Handhavingsplan Noordzee 2010, Kustwacht 

10 MOVARES Rapportage SOS volgens IMO_2011 

11 RWS Adviesnota Begrotingsrapportage_2011 

 

Tabel Nz-1  -  6: referenties 
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 Pagina67van68

Monitoring Nautische Veiligheid 2010 | Noordzee Deel 1 | 23 maart 2012 

Bijlage III: Grens Noordzee - Binnenwateren 

 

Wet houdende vaststelling van de grenzen van 

de territoriale zee van Nederland  

Wet Bestrijding 

Ongevallen 

Noordzee 

(BON) 

Art. 3 lid 2:Voor de toepassing van de Nederlandse  

wetgeving wordt de grens tussen de binnenwateren en 

de territoriale zee in de monding van de Eems 

gevormd door de verbindingslijn van de Grote Kaap 

van Rottumeroog, gelegen op 53°32'39",1 

Noorderbreedte en 6°34'39",0 Oosterlengte en de 

grote lichttoren van Borkum, gelegen op 53°35'22",2 

Noorderbreedte en 6°39'48",3 Oosterlengte, voor 

zover die lijn over Nederlands gebied loopt. 

 

 

Q Punt Q, de Grote Kaap op 

Rottumeroog, gelegen op 

53°32'39",1 Noorderbreedte 

en 6°34'39",0 Oosterlengte; 

vandaar naar 

 

 

P Punt P, het baken op de 

Boschplaat, gelegen op 

53°31'48",9 Noorderbreedte 

en 6°27'42",4 Oosterlengte; 

vandaar naar 

 

 

Art. 2 lid 2g. 

Tussen 

Schiermonnikoog 

en Rottumeroog: 

O Punt O, de kaap op de 

zuidoostpunt van 

Schiermonnikoog, gelegen 

op 53°29'50",5 

Noorderbreedte en 

6°17'56",1 Oosterlengte 

 

 

N Punt N, de lichttoren van 

Schiermonnikoog, gelegen 

op 53°29'15",3 

Noorderbreedte en 

6°08'52",1 Oosterlengte 

 

 Art. 2 lid 2f. 

Tussen Ameland 

en 

Schiermonnikoog: 

M Punt M, de kaap op de 

oostpunt van Ameland, 

gelegen op 53°27'50",0 

Noorderbreedte en 

5°55'49",4 Oosterlengte 

 

 

 



 

 

 Pagina68van68

Monitoring Nautische Veiligheid 2010 | Noordzee Deel 1 | 23 maart 2012 

Wet houdende vaststelling van de grenzen van 

de territoriale zee van Nederland  

Wet Bestrijding 

Ongevallen 

Noordzee 

(BON) 

L Punt L, de lichttoren van 
Ameland, gelegen op 
53°26'59",9 Noorderbreedte 
en 5°37'37",2 Oosterlengte 

 

 Art. 2 lid 2e. 

Tussen 

Terschelling en 

Ameland: 

K Punt K, het baken Noordkaap 
op het eiland Terschelling, 
gelegen op 53°26'40",6 
Noorderbreedte en 
5°32'47",1 Oosterlengte 

 

 

J Punt J, de lichttoren 

Brandaris op het eiland 

Terschelling, gelegen op 

53°21'39",8 Noorderbreedte 

en 5°12'55",9 Oosterlengte 

 

 Art. 2 lid 2d. 

Tussen Vlieland 

en Terschelling: 

H Punt H, de lichttoren 

Vuurduin op het eiland 

Vlieland, gelegen op 

53°17'47",7 Noorderbreedte 

en 5°03'34",3 Oosterlengte 

 

 

G Punt G, het reddingshuisje 

op het eiland Vlieland, 

gelegen op 53°13'27",6 

Noorderbreedte en 

4°53'12",3 Oosterlengte 

 

 Art. 2 lid 2c. 

Tussen Texel en 

Vlieland: 

F Punt F, de lichttoren van 

Eierland op het eiland Texel, 

gelegen op 53°10'58",4 

Noorderbreedte en 

4°51'23",7 Oosterlengte 

 

E Punt E, het Loodsmansduin 

(oriënteertafel) op het eiland 

Texel, gelegen op 

53°01'21",2 Noorderbreedte 

en 4°43'45",6 Oosterlengte.; 

vandaar naar 

 

Art. 2 lid 2b. 

Tussen Den 

Helder en Texel: 

D Punt D; het, in de wet 

gedefinieerde, punt D op het 

eiland Noorderhaaks wordt in 

de MNV-begrenzing tussen 

Noordzee en binnenwateren 

weggelaten 
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C Punt C, de lichttoren Kijkduin 

bij Den Helder, gelegen op 

52°57'22",5 Noorderbreedte 

en 4°43'39",8 Oosterlengte 

 

 

Art. 1 lid 4:In de Maasmond en in de havenmonden 

van Scheveningen en IJmuiden geldt als basislijn de 

verbindingslijn van de lichten op de koppen der 

havenhoofden. 

 

 

Art. 2 lid 2a. In 

de mond van de 

Westerschelde: 

A, 

B 

De, in de wet gedefinieerde, 

punten A en B aan 

weerszijden van de 

Westerschelde worden in de 

MNV-begrenzing tussen 

Noordzee en binnenwateren 

vervangen door de 

grensdefinitie van de Wet 

BON terplekke, zoals 

hiernaast opgenomen. 

Art. 2 lid 2a: 

Voor de 
toepassingen van 
het bepaalde in 
deze wet en de 
daarop 
berustende 
bepalingen wordt 
onder de 
Nederlandse 
territoriale zee 
mede verstaan 
het gedeelte van 
de 
Westerschelde, 
dat is gelegen 
tussen de 
territoriale zee en 
de lengtegraad 
van 3°35' 
oosterlengte. 
 

 

Tabel Nz-1  -  7:Wetgeving grens Noordzee - Binnenwateren 

 


