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1 Inleiding 

1.1 Doelstelling van deze monitor 

Het streven naar een veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer op de 

Nederlandse vaarwegen vereist inzicht in de status en de ontwikkeling van de 

nautische veiligheid op de vaarwegen. 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 hotspots 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]. 

De gegevens uit deze monitor kunnen worden gebruikt om gericht te signaleren met 

betrekking tot de effectiviteit van het beleid op het gebied van nautische veiligheid. 

Deze monitor bevat echter geen concrete voorstellen voor nieuwe 

beleidsmaatregelen. Wel worden in deze monitor voorstellen gedaan voor het 

verbeteren van de gegevensverzameling van de SOS –database, voor het 

aanpassen van de datastructuur van de database en voor het verbeteren van de 

rapportage. 

 

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

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

Noordzee, wordt in dit verband verstaan de Nederlandse territoriale wateren en het 

Nederlands Continentaal Plat (NCP). Dit rapport bevat de informatie over de 

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

een bepaalde paragraaf ondersteunen eenvoudig geraadpleegd kunnen worden. 

1.2 Beleidskader 

1.2.1 Stand van zaken 

De Noordzee is met ongeveer 260.000 scheepsbewegingen per jaar één van de 

drukst bevaren zeeën ter wereld. Meer dan 110.000 van deze scheepsbewegingen 

zijn van en naar Nederlandse zeehavens [1]. 

 

Ongeveer 110.000 van de scheepsbewegingen betreffen routegebonden 

scheepvaartverkeer. Dit verkeer bestaat uit o.a. vrachtvaart (General Cargo) 

(50%), tankers (25%), bulkschepen (15%) en containerschepen (10%) waarvan 

een deel via vastgestelde routes van en naar de Nederlandse havens vaart. De niet 

routegebonden scheepvaart bestaat voornamelijk uit visserij (60%), recreatievaart 

(20%) en offshore industrie (20%) [2]. 

 

Het totaal aantal scheepsongevallen in de scheepvaart is relatief laag. Per jaar 

vinden op zee ongeveer 25 scheepsongevallen plaats met schade aan mens, schip, 

vaarweg of milieu. Op de Noordzee zijn elk jaar ongeveer twee doden te betreuren1 

[3].  

 

De Veiligheidsbalans 2008 rapporteert op basis van gegevens van de Kustwacht, dat 

het aantal scheepsongevallen waarbij de beroepsvaart betrokken is, al enkele jaren 

stabiel ligt op een aantal van 13 tot 16 per jaar. Het gaat daarbij om het 

Nederlandse deel van de Noordzee, ofwel de Nederlandse Continentaal Plat (NCP) 

aangevuld met de territoriale wateren (de 12-mijlszone) [4]. 

  

De Nederlandse vloot is relatief veilig. Zo neemt Nederland over het algemeen een 

goede - zij het dalende - positie in op de Paris MoU ranglijst. Nederland heeft 

jarenlang een positie in de top 10 van de zogenaamde ‘White List’ van goed 

presterende vlaggen ingenomen. Het jaar 2006 was daarop een uitzondering. 

Bedrijfsleven en overheid hebben de ambitie om de positie van de Nederlandse vloot 

op de Paris MoU ranglijst te verbeteren en te bestendigen tot een positie in de top 

10 [1]. 

 

De goede prestatie van zowel de Nederlandse als de buitenlandse reders komt ook 

tot uitdrukking in de verhouding tussen het aantal aanhoudingen en het aantal 

uitgevoerde inspecties: voor beide categorieën dalend naar ongeveer 3% [5]. 

1.2.2 Ontwikkeling 

De Nederlandse zeehavens verwachten een verdere toename van de hoeveelheid te 

vervoeren goederen; het containervervoer zal bijvoorbeeld substantieel groeien. 

Naast een toename van het containervervoer wordt ook een toename verwacht van 

(nieuwe) bulkstromen van en naar de Nederlandse havens. Zo zullen de plannen 

voor de aanleg van LNG-terminals in de haven van Rotterdam en de Eemshaven 

leiden tot een toename van het LNG-transport. LNG tankers zullen in het drukke 

scheepvaartverkeer moeten worden ingepast. Een deel van de groei zal worden 

 
1 Dit betreft het aantal scheepsongevallen binnen het beleidsterrein van DGML. De recreatievaart – als voorbeeld – 

valt goeddeels daarbuiten. 
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opgevangen door schaalvergroting, zodat het aantal scheepsbewegingen minder 

hard zal groeien, maar toch zal de drukte door de groei van het goederenvervoer 

naar verwachting verder toenemen op de Noordzee [1]. 

 

Een andere relevante ontwikkeling is dat de grote intercontinentale schepen steeds 

vaker maar enkele havens (‘hubs’) per continent aandoen, van waaruit de lading 

verder wordt verdeeld via kleinere zeeschepen, binnenvaart, trein- en wegvervoer. 

Bij de internationale concurrentieslag tussen de West-Europese havens om zich tot 

‘hub’ te ontwikkelen zijn goede achterlandverbindingen van cruciaal belang. De 

zeevaart zal daarbij in toenemende mate gezien moeten worden als één van de 

vervoersmodaliteiten binnen de gehele logistieke keten. Een goede afstemming van 

het beleid op het gebied van zeevaart, binnenvaart en zeehavens is vereist om een 

goede en veilige doorstroming te kunnen realiseren. 

 

In de havenaanloopgebieden en langs de kust zal het scheepvaartverkeer niet alleen 

drukker, maar ook meer divers van samenstelling worden. Naast de handelsvaart, 

zeesleepvaart en waterbouw is er de visserij en een toenemend gebruik van de 

Noordzee door de pleziervaart. Schepen met verschillende 

manoeuvreerkarakteristieken, groottes en snelheden komen op een klein gebied 

samen. Wat dit concreet zal gaan betekenen voor de veiligheid op de Noordzee is 

nog niet precies bekend en zal nader moeten worden bezien. Uit cijfers van de 

Kustwacht blijkt wel dat zeevissersvaartuigen relatief vaak bij scheepsongevallen op 

de Noordzee zijn betrokken. In de afgelopen jaren is dit bij meer dan de helft van 

het aantal scheepsongevallen het geval geweest. Over de afgelopen jaren heeft zich 

wel een zekere neerwaartse tendens in het aantal scheepsongevallen met 

Nederlandse zeevisserijschepen afgetekend.  

 

Naast scheepvaart vragen ook andere gebruikersfuncties van de Noordzee meer 

ruimte voor ontwikkeling. Deze meervoudige ruimteclaims, bestaande uit o.a. 

windturbineparken, offshore, natuur, recreatie en oefengebieden voor defensie, in 

combinatie met de toename van het scheepvaartverkeer kunnen zorgen voor 

onoverzichtelijke situaties en een grotere druk op de veiligheid [2]. 

1.2.3 Ambitie 

Permanente verbetering 

De overheid streeft naar een permanente verbetering van de veiligheid op zee [3] 

en naar een blijvende veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer op 

de Noordzee [1]. 

 

De verbetering kan alleen tot stand worden gebracht als alle betrokkenen hun 

verantwoordelijkheid daarvoor kunnen en willen nemen.  

De rijksoverheid wil als onderdeel daarvan het veiligheidsbewustzijn onder 

overheidsdiensten, bedrijven en burgers bevorderen. Daarbij past een rapportage 

van incidenten, losgekoppeld van schuldvraag en aansprakelijkheden.  

Verder stimuleert de overheid de inzet van verkeersinstrumenten, gedifferentieerde 

diensten en regionale voorzieningen voor de zeevaart, zoals systemen voor 

verkeersbegeleiding bij knelpunten [3]. 
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Risicoanalyses meer centraal stellen in het beleid 

De overheid gaat haar internationale inzet meer funderen op risicoanalyses. Er zal 

hierbij onder meer gebruik worden gemaakt van internationaal geharmoniseerde 

risicomethoden, zoals de Formal Safety Assessment en de door de International 

Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA) 

ontwikkelde risicomodellen voor het scheepvaartverkeer [1]. 

 

Toezicht 

De ambitie is om met het toezicht bij te dragen aan de beleidsdoelen op het gebied 

van duurzaamheid en veiligheid door het handhaven van de wet- en regelgeving 

voor de zeevaart. Dat is een ambitie die in toenemende mate internationaal wordt 

gedeeld [3]. Het toezicht moet adequaat, efficiënt en klantgericht zijn, waarbij 

tevens oog is voor het ‘level playing field’ en de economische ambitie van de 

overheid voor de zeevaartsector en de maritieme cluster [1]. 

 

Rollen zijn daarbij weggelegd voor IVW, RWS en Justitie. 

Het Openbaar Ministerie (OM) is belast met de strafrechtelijke handhaving van de 

rechtsorde op de Noordzee. Dit gebeurt in Kustwachtverband. Hiertoe is de 

Permanente Kontaktgroep Handhaving Noordzee (PKHN) ingesteld die de aansturing 

van de Kustwacht verricht voor wat betreft de handhaving van wettelijke 

voorschriften op de Noordzee. De PKHN stelt prioriteiten vast, ondermeer op basis 

van risicoanalyses. In verband met de veiligheid op zee zijn te noemen het 

overtreden van verkeersregels en het hebben van bemanning die niet aan de eisen 

voldoet [1]. 

1.3 Afbakening 

De getallen in deze monitor zijn gebaseerd op de SOS-database. In 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 bevat alle geregistreerde 

scheepsongevallen over 2008, zoals bekend op 1 oktober 2009. 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 die niet verbonden zijn aan scheepsongevallen gerapporteerd. Deze 

twee typen nautische voorvallen worden hier niet nader onderzocht. 

  

Van de scheepsongevallen in de SOS-database zijn voor deze rapportage alleen de 

scheepsongevallen die plaatsvinden op de Noordzee gebruikt. Hierbij is de “grens” 

gelegd op de kustlijn, bij de havenhoofden van waterwegen naar zee en langs een 

denkbeeldige lijn die de Waddeneilanden met elkaar verbindt. In tegenstelling tot 

voorgaande jaren is dus niet alleen gekeken naar de vaarweg waaraan een 

scheepsongeval gekoppeld is, maar ook naar de fysieke locatie waar het 

scheepsongeval heeft plaatsgevonden. Op die manier kan een beter onderscheid 

gemaakt worden tussen ongevallen die werkelijk op de Noordzee of op de 

binnenwateren hebben plaatsgevonden.  
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Door deze veranderde gebiedsindeling is een aantal scheepsongevallen dat volgens 

de SOS-database in het vaargebied “binnenwateren” is opgetreden, gemigreerd 

naar het vaargebied “Noordzee”. Deze rapportage bevat daardoor een grotere groep 

scheepsongevallen en de rapportage over de binnenwateren bevat hierdoor juist een 

kleinere verzameling voorvallen dan in voorgaande jaren. Dit maakt de cijfers uit 

2008 niet één-op-één vergelijkbaar met soortgelijke cijfers uit de jaren daarvoor. In 

het hoofdstuk Verantwoording wordt verder aangeven op welke manier de selecties 

gemaakt zijn en wat daarvan de verdere consequenties zijn. 2  

1.4 Leeswijzer 

Voor u ligt deel 1 van MNV-2008 Noordzee; de beleidsrelevante rapportage. 

Ondersteunend cijfermateriaal is opgenomen in het bijbehorende deel 2: het 

onderbouwingsdocument. Van beide documenten is de inhoudsopgave gelijk 

gehouden zodat bij alle paragrafen snel het ondersteunend cijfermateriaal is terug 

te vinden. 

 

Hoofdstuk 1 bevat enkele algemene gegevens over deze rapportage, zoals de 

doelstelling.  

 

In hoofdstuk 2 wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de gegevens 

afgeleid zijn uit de SOS-database en de compleetheid van de database.  

 

In de hoofdstukken 3, 4, 5 en 6 vindt de inhoudelijke rapportage uit de SOS-

database plaats.  

 

In hoofdstuk 3 worden de algemene trends ten aanzien van nautische veiligheid 

gerapporteerd. De volgende hoofdstukken behandelen respectievelijk waar 

scheepsongevallen optreden (hoofdstuk 4), de oorzaak van scheepsongevallen 

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

 

In hoofdstuk 7 worden ten slotte de belangrijkste conclusies op een rijtje gezet. Van 

hieruit is ook terug te zoeken naar de paragrafen waar deze conclusies getrokken 

worden. Naast belangrijke conclusies vindt u hier ook de aanbevelingen terug. 

 

Naast deze rapportage over scheepsongevallen op de Noordzee is er ook één voor 

de 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 2008. Het is gebaseerd op commentaar op de voorgaande 

versies. Zie hiervoor onderstaand overzicht. 
 

Versie Datum Soort wijziging 

0.1 13 januari 2010 Initiële versie  

0.2 5 maart 2010 Versie op basis complete database, ter review door 

DVS 

0.3 26 maart 2010 Versie met reviewcommentaar van DVS verwerkt, 

ter review door de klankbordgroep 

 
2 In oktober 2009 verschijnt een update van deze rapportage, waarin de scheepsongevallen van de jaren 2003-2007 

volgens dezelfde gebiedsindeling zijn bepaald. 
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0.4 29 april 2010 Ter review Movares 

1.0 6 mei 2010 Eindversie 
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2 Verantwoording 

In dit hoofdstuk wordt beschreven volgens welke definities gewerkt wordt, welke 

bronnen gebruikt zijn en op welke wijze deze verwerkt zijn in deze monitor. 

2.1 Definities 

Alle in deze monitor gebruikte definities en afkortingen zijn verzameld in bijlage 1. 

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

zodanig belang dat die in deze paragraaf al worden genoemd. Het betreft dan vooral 

begrippen die binnen MNV’08 anders zijn gedefinieerd dan in voorgaande edities van 

de monitor. 

 

Begrip Definitie 

Noordzee Alle vaarweg(del)en en havens die liggen buiten de 

kustlijn, buiten de havenhoofden van waterwegen 

naar zee, ten Westen van 3gr35min OL door het 

Westerschelde-estuarium en buiten een denkbeeldige 

lijn die de Waddeneilanden met elkaar verbindt.  

Aan de andere zijde is het Nederlands beheergebied 

van de Noordzee begrensd door de grens van het 

Continentaal Plat.  

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. 

Ernstig scheepsongeval 

 

Een scheepsongeval wordt als ernstig scheepsongeval 

beschouwd 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 of 6 in combinatie met een 

schadebedrag van 50.000 euro 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; 
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Begrip Definitie 

• stremming: de vaarweg is gedurende 1 uur of 

langer gestremd. 

Scheepsongeval met 

schade 

Een ongewilde gebeurtenis die een schip overkomt, 

met als gevolg: 

(1) schade aan het schip, de vaarweg, het milieu of 

aan personen niet behorende tot de bemanning, dan 

wel 

(2) schade aan personen op het schip, wanneer de 

oorzaak ten opzichte van schip en bemanning buiten 

het schip ligt (arbeidsongevallen aan boord worden 

niet meegerekend), naar [1]. 

2.2 Bronnen 

2.2.1 Gebruikte databron 

 

Als bron van het deelonderzoek van Nautische Voorvallen is gebruik gemaakt van 

een Excel-export [11] van het ScheepsOngevallenSysteem (SOS). Deze database 

wordt gevuld met scheepsongevallen-dossiers die worden aangeleverd aan de 

Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS). De deelnemende partijen 

leveren de gegevens zowel analoog (het ingevulde registratieformulier) als digitaal 

aan (via het digitale registratieformulier, via het RWS-Infraweb of via een export uit 

een eigen systeem). De volledigheid en uniformiteit van de gegevens wordt zoveel 

mogelijk gewaarborgd door het uniforme SOS-registratieformulier, hoewel niet alle 

diensten dat formulier gebruiken. De inhoud van RWS-Infraweb en exports uit 

systemen van de dienst van de meldende instantie zijn eveneens zoveel mogelijk 

conform het formulier. 

De dossiers in de Excel-export omvatten de geregistreerde nautische voorvallen in 

2008. Later zijn daaraan nog een tweetal (Noordzee) dossiers toegevoegd die in het 

eerdere bestand nog ontbraken. 

2.2.2 Bewerking van de brondata 

De originele brondata zijn op een aantal manieren bewerkt om te komen tot de 

kerngegevens die voor deze rapportage zijn gebruikt. Van deze bewerkingen is een 

gedetailleerd procesverbaal bijgehouden dat is opgenomen in deel 2 van dit rapport.  

 

Op hoofdlijnen zijn de volgende bewerkingen doorgevoerd: 

 

• Migratie binnenwateren dossiers naar Noordzee. 

Voor deze editie van MNV zijn aparte rapportages opgesteld voor de Noordzee en 

voor de binnenwateren. Van een aantal dossiers (zowel scheepsongevallen als niet-

scheepsongevallen) is het betrokken vaargebied veranderd van “Binnenwateren” 

naar “Noordzee”. Het betreft hier dossiers die gekoppeld waren aan vaarroutecodes 

van binnenwateren maar die buiten de “kustlijn” (zie de begrippenlijst in paragraaf 

2.1) hebben plaatsgevonden.  

Door deze migratie wordt in de rapportage Noordzee dus over meer dossiers 

gerapporteerd; de toewijzing van dossiers aan een verantwoordelijk beheergebied 

(RWS-regio of havenbedrijf) is niet aangepast. De migratie betrof 29 (van de 1043) 

scheepsongevallen en 41 (van de 540) niet-scheepsongevallen. Deze worden nu 
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dus, naast de dossiers die oorspronkelijk al op de Noordzee lagen, meegenomen in 

deze rapportage MNV’08-Noordzee.Onderstaande figuur geeft een beeld van de 

scheepsongevallen die in SOS waren geregistreerd op de binnenwateren maar die 

ten gevolge van de migratie in deze Noordzee-rapportage zijn meegenomen. Een 

zwart driehoekje geeft aan dat een scheepsongeval oorspronkelijk in SOS al op de 

Noordzee was geregistreerd. De gekleurde symbolen geven de migratiegevallen aan 

en verwijzen naar de criteria die in deel 2 zijn opgesomd. Het gebruik van rondjes 

en blokjes heeft geen diepere betekenis en is gedaan om de symbolen in de figuur 

te kunnen onderscheiden  
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Figuur 1: overzicht van gemigreerde scheepsongevallen. 

 

Details van de betrokken dossiers en over het exacte migratieproces zijn 

opgenomen in Deel 2: cijferbijlagen.  
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• Verwijderen dossiers vaargebied “Nederland onbekend” 

Een 9-tal scheepsongevallen en 16 niet-scheepsongevallen is ingedeeld in het 

vaargebied “Nederland onbekend”. Er kon aan deze dossiers ook geen vaarwegcode 

worden gekoppeld. Deze dossiers waren daarom niet toe te wijzen aan één van de 

vaargebieden “Binnenwateren” of “Noordzee” en zijn buiten de rapportage 

gehouden. Bij de scheepsongevallen waren geen doden, vermisten of gewonden 

betrokken, bij de niet-scheepsongevallen zaten 3 arbeidsongevallen met resp. 1 

zwaargewond, 1 licht gewond en 1 overig gewond slachtoffer. Omdat deze dossiers 

niet konden worden toegeschreven aan zee of binnenwateren, zijn deze slachtoffers 

ook niet meegenomen in de tabellen waarin gegevens staan over letsel.  

De gegevens die van deze dossiers bekend zijn, zijn opgenomen in Deel 2: 

cijferbijlagen. 

 

• Toevoeging schadekenmerk 

Voor 2008 is voor ieder scheepsongeval individueel bepaald of er sprake is van (één 

of meer) ernstige schadevormen en kon het aantal ernstige scheepsongevallen 

worden vastgesteld. 

Waar dit relevant is, is van gegevensrelaties in deze rapportage ook een doorsnede 

gegeven van de ernstige scheepsongevallen die daarbij betrokken zijn.  

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 groot aantal beleidsmatige 

achtergronddocumenten. Deze bronnen zijn opgesomd in bijlage II. 

2.3 Volledigheid bron en relatie met andere bronnen 

Met betrekking tot de volledigheid van de gegevens in de SOS-database 

onderscheiden we twee situaties: 

 

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

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

in het dagjournaal 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 

Bij ernstige scheepsongevallen zijn de gevolgen in het algemeen groot en zijn er 

veel partijen betrokken. Hierdoor kan de indruk ontstaan dat de registratiegraad van 

deze scheepsongevallen wel 100% zal zijn. Echter, de lage registratiegraad van 

schade doet anders vermoeden.  

 

Bij de scheepsongevallen met geen of beperkte schade zal zeker geen 100% 

dekkinggraad zijn. Er zijn voorvallen met beperkte schade (de zogenaamde “Vim”-

schades die je met wat schuurmiddel weer wegwerkt) die niet altijd tot een dossier 

in de SOS-database zullen leiden.  
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2.3.2 Vullingsgraad van gegevens in de SOS-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, 

als het formulier die mogelijkheid geeft, wordt “onbekend” bij een veld ingevuld. 

Soms wordt nadere informatie over een scheepsongeval nagezonden en kan dan 

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

gegevens voor een deel ook afhankelijk van de werkdruk, de invuldiscipline, of de 

interpretatie van degene die de registratie uitvoert.  

 

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 

databasetabellen met scheepsongevallen, niet-scheepsongevallen en 

scheepsgegevens is onderzocht hoe vaak gegevens zijn ingevuld die geen betekenis 

zouden kunnen hebben, zoals: 

•  “Onbekend”; 

•  of als de gegevens helemaal niet zijn ingevuld (lege velden) 

Een hoog aandeel “betekenisloze” data hoeft niet per definitie te betekenen dat er 

dan ook geen gegevens uit de data kunnen worden afgeleid. 

 

In het algemeen geldt echter dat, hoe hoger het aandeel betekenisloze waarden, 

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

gegeven te halen. Dat geldt vooral voor de volgende gegevens: 

• De positie van het voorval is in RijksDriehoek-coördinaten vastgelegd. Die wordt 

later vastgesteld op basis van locatie-informatie in het meldingsformulier. In een 

aantal gevallen is de exacte locatie onbekend en zijn de RD-coördinaten en het 

vaarwegvak leeg gelaten In andere gevallen waren het vaargebied en de vaarweg 

wel bekend maar zijn de coördinaten niet ingevuld. Deze gevallen zijn wel 

meegenomen in deze rapportage maar op het kaartmateriaal ontbreken ze omdat 

ze niet op een coördinaat konden worden geplot; 

• vaarwegschade is bij scheepsongevallen op de Noordzee niet aan de orde tenzij 

het schade aan betonning betreft. Gegevens hierover ontbreken dan ook 

logischerwijze; 

• de registratiegraad van persoonlijk letsel is 100%; 

• met betrekking tot gegevens over de ongevalsoorzaak valt op dat een secundaire 

of tertiaire oorzaak maar in minder dan 3% van de scheepsongevallen genoemd 

wordt. Een primaire oorzaak is in bijna 60% van de gevallen wel ingevuld. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat de onderliggende suboorzaak vaak wel wordt 

aangegeven (bij bijna 60% van de scheepsongevallen) maar dat dit (vrije tekst) 

veld moeilijk geautomatiseerd is te onderzoeken. Het uitvoeren van een 

woordfrequentieonderzoek heeft relevante steekwoorden opgeleverd waarmee 

gerichter onderzoek naar de aangegeven suboorzaak is gedaan. 

 

Met betrekking tot de registratiegraad van scheepsgegevens valt het volgende op: 

• het veld “Soort vaartomschrijving” wordt gebruikt om het soort beroepsvaart 

nader te omschrijven; het gedeelte lege cellen heeft zonder uitzondering met 

recreatieve vaart te maken; 

• gegevens over scheepsafmetingen ontbreken in de helft van de gevallen en de 

werkelijke diepgang ontbreekt in bijna 90% van de registraties; 

• Het beloodsingregime is bij meer dan 20% van de schepen “onbekend”. 

• ladingsoort en –omvang worden zeer slecht geregistreerd; 
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• de vaartechnische omstandigheden zijn in ca. 80% van de gevallen bekend maar 

welke activiteit werd uitgevoerd is veelal (95%) “onbekend”.  

• over ladingschade is niets bekend; 

• de scheepsschadeklasse is in nog geen 7% van de scheepsongevallen bekend; 

• bedragen van scheepsschade worden niet genoemd. 

 

Waar deze gegevens worden gebruikt om conclusies uit de SOS-data af te leiden zal 

een indicatie worden gegeven van de geldigheid van die conclusie. 

 

2.4 Relatie met de Veiligheidsbalans 

De MNV overlapt gedeeltelijk met de Veiligheidsbalans zoals die jaarlijks wordt 

opgesteld door Inspectie Verkeer en Waterstaat. De doelstellingen van beide 

rapportages zijn echter verschillend. 

 
Met de Veiligheidsbalans maakt de Inspectie Verkeer en Waterstaat de balans op 
van de staat van veiligheid op het werkterrein van het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat: 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]. 
 

De Monitor Nautische Veiligheid beperkt zich tot de veiligheid op de Noordzee. De 

MNV is primair gericht op het door de Minister van Verkeer en Waterstaat afleggen 

van verantwoording over het gevoerde beleid, vooral voor wat betreft het aantal 

scheepsongevallen met schade. 

 

In de getalsmatige presentaties van deze monitor wordt - waar mogelijk - steeds 

ingegaan op vergelijkbare uitkomsten in de Veiligheidsbalans 2008. 

Daarbij moet worden bedacht dat een sluitende vergelijking niet altijd mogelijk is. 

De Veiligheidsbalans is gebaseerd op rapportages door de Kustwacht. De Kustwacht 

beperkt zijn rapportages tot scheepsongevallen die vallen binnen het beleidsterrein 

van DGLM. Daardoor is bijvoorbeeld de recreatievaart goeddeels uitgesloten. 

Daarnaast verschilt de rapportage van de Kustwacht van de SOS- database 

waarschijnlijk als gevolg van een andere wijze van registreren. Zie verder paragraaf 

2.5. 

 

2.5 Relatie met de rapportage Kustwacht 

In opdracht van DGLM rapporteert de Kustwacht jaarlijks het aantal 

scheepsongevallen op de Noordzee, voor zover ze vallen onder het beleidterrein van 

DGLM. Dit ten behoeve van de beleidstoets op de gestelde doelen in de begroting 

[6] [7]. 

 

De Kustwacht rapporteert ongevallen met schepen en offshore-installaties op zee, 

waarbij sprake is van: 

• Schade aan het schip of de installatie, de vaarweg, het milieu of personen buiten 

de bemanning; 

• Schade aan personen op het schip, wanneer de oorzaak extern is. 
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Een aantal incidentcategorieën wordt in de rapportage uitgesloten:  

• Eenzijdige recreatie-ongevallen (behalve wanneer ze in aanraking komen met 

objecten die niet op de juiste plaats liggen of wanneer er schade is aan de 

objecten);  

• Licht ladingverlies;  

• Arbo;  

• Alles binnen het schip zonder risico of gevolgen voor de omgeving;  

• Brand in accommodaties van niet-passagiersschepen. 

 

In het Kustwachtprotocol is de zee gedefinieerd als het Nederlandse gedeelte van 

het Continentaal Plat (NCP) en de territoriale wateren tot de kustlijn. Zeehavens 

vallen buiten de scope. 

 

Er bestaan verschillen in het aantal gerapporteerde scheepsongevallen tussen deze 

MNV 2008 en de Kustwachtrapportages. De verschillen ontstaan door de wijze van 

registreren en door de inperking tot het beleidsterrein van DGLM. Daar waar van 

toepassing worden de verschillen in deze MNV 2008 inzichtelijk gemaakt. 

 

Het verschil tussen de gegevens in de SOS-database en rapportages van de 

Kustwacht kan globaal als volgt worden gekarakteriseerd: 

 

Aantal scheepsongevallen op de Noordzee (SOS, 2008):  50 

Aantal binnen het beleidsterrein van DGLM:   28 

Gerapporteerd door Kustwacht:     16 

 

De volgende figuur geeft weer waar de betrokken scheepsongevallen hebben 

plaatsgevonden: 
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Figuur 2: scheepsongevallen, beleidskader DGLM en rapportage door KWC. 
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3 Hoe ontwikkelt zich de nautische veiligheid op en om het water 

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

opzichte van de geformuleerde kwantitatieve beleidsdoelstelling voor wat het betreft 

permanent verbeteren van de veiligheid. 

 

In de vervolghoofdstukken wordt de ontwikkeling van de nautische veiligheid 

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

oorzaakcategorieën, geografische locaties en omstandigheden. Door het geboden 

inzicht op factoren die de kans op scheepsongevallen vergroten, wordt nadere 

invulling gegeven aan de beleidsdoelstelling voor wat betreft de risicobenadering. 

3.1 Kwantitatieve beleidsdoelstelling 

De streefwaarde voor het aantal scheepsongevallen met schade op het Nederlandse 

deel van de Noordzee is op dit moment maximaal twintig per jaar [5]. 

 
Geschiedenis en toelichting 

In 1998 stelde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat de norm van maximaal 25 

scheepsongevallen met schade die jaarlijks op de Noordzee plaatsvinden. Sindsdien 

vertoont het aantal scheepsongevallen met schade een dalende tendens3 [1]. 

 

Gezien die daling en de verwachte werking van het huidige instrumentarium heeft 

het Kabinet in de Beleidsbrief Zeevaart ‘Verantwoord varen en een Vitale vloot’ de 

norm verscherpt tot 20 scheepsongevallen met schade per jaar [1].  

3.2 Aantal scheepsongevallen 

3.2.1 Inleiding 

Voor deze monitor worden het totaal aantal scheepsongevallen en ook het aantal 

ernstige scheepsongevallen beschouwd. De definitie van ernstige scheepsongevallen 

staat in de begrippenlijst (2.1). In deze paragraaf wordt de trend van deze twee 

parameters weergegeven. 

Daarnaast wordt in andere rapportages gebruik gemaakt van het aantal 

scheepsongevallen welke vallen onder het toezicht van de Kustwacht. Ook deze 

worden hier gerapporteerd. 

3.2.2  Stand van zaken 

Voor het jaar 2008 is het aantal ernstige scheepsongevallen bepaald. De verdeling 

ziet er als volgt uit: 

 

 
3 De streefwaarde is afgeleid van en heeft in feite betrekking op de scheepsongevallen die vallen onder het 

beleidsterrein van DGLM, zoals eerder gerapporteerd door de Kustwacht. Ongevallen met bijvoorbeeld 

recreatievaartuigen vallen daar goeddeels buiten. Het totale aantal geregistreerde scheepsongevallen op de 

Noordzee zoals in de SOS-database is hoger (zie verder par. 2.5). 
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Geregistreerde niet-

ernstige 

scheepsongevallen

Geregistreerde 

ernstige 

scheepsongevallen

Totaal 

geregistreerde 

scheepsongevallen

(R7.2a)

Noordzee 46 4 50  
 

Van de 50 scheepsongevallen op de Noordzee zijn er 28 scheepsongevallen die 

volgens het Kustwachtprotocol behoren tot de jaarlijkse verantwoordingsrapportage 

van KWC aan DGLM.  

 

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het aantal scheepsongevallen en 

ernstige scheepsongevallen (inclusief recreatievaart) op de Noordzee weer. Hierbij is 

ook voor de jaren vóór 2008 rekening gehouden met de nieuwe gebiedsindeling4. 

 
Noordzee; 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(R8.2c)

Geregistreerde scheepsongevallen 36 38 31 39 31 20 35 35 27 27 50

Ernstige scheepsongevallen 7 4 6 7 1 3 7 5 3 4 4

Percentage ernstige 

scheepsongevallen 19,4% 10,5% 19,4% 17,9% 3,2% 15,0% 20,0% 14,3% 11,1% 14,8% 8,0%  
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Ernstige 

scheepsongevallen

Aantal 

scheepsongevallen 

binnen beleidskader

 

3.2.3 Bespreking en conclusie 

Om een tweetal redenen zijn de getallen die genoemd zijn in deze rapportage niet 

vergelijkbaar met de getallen in de voorgaande rapportages en de rapportage van 

het kustwachtcentrum. 

1. Voor de MNV 2008 is een aantal dossiers dat tot 2007 niet aan Noordzee is 

toegekend in de rapportages nu wel aan de Noordzee toegekend. Het betreft 

scheepsongevallen met een vaarwegcode die als binnenwateren geclassificeerd 

zijn, maar die wel buiten de kustlijn hebben plaatsgevonden (zie 2.2.2.) 

 
4 In de rest van het rapport is, voor de jaren vóór 2008, geen rekening gehouden met de nieuwe gebiedsindeling, 

waardoor het totaal aantal scheepsongevallen, afkomstig uit MNV ’07, enigszins kan afwijken van de getallen die hier 

genoemd zijn. 
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2. Voor de getallen die door het kustwachtcentrum gemeld worden, wordt alleen 

gebruik gemaakt van de meldingen van de kustwacht. In de SOS-database 

worden ook scheepsongevallen gemeld door andere bronnen meegenomen. 

 

Om deze twee bovenstaande redenen kan niet aangegeven worden of er een 

stijgende of dalende trend te zien is in het aantal scheepsongevallen. 

Bij de dossiers die gemigreerd zijn van binnenwateren naar Noordzee zitten veel 

strandingen (het betreft hier veelal scheepsongevallen die dicht bij de kustlijn 

plaatsgevonden hebben). Strandingen hebben over het algemeen geen ernstige 

gevolgen. Dit verklaart dat het aantal scheepsongevallen sterkt stijgt t.g.v. de 

migratie, terwijl het aantal ernstige scheepsongevallen ongeveer gelijk blijft. 

3.3 Ontwikkeling slachtofferbeeld 

3.3.1 Inleiding 

Deze paragraaf heeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal slachtoffers 
(doden en gewonden).  

3.3.2 Stand van zaken 

Onderstaande tabel geeft het aantal slachtoffers weer voor de jaren 1998 en 2003 

t/m. 2008 op de Noordzee5:  

 
Noordzee; Aantal: 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(R206,2)

Doden 0 0 1 3 1 0 0

Vermisten 0 0 0 0 0 0 0

Zwaar gewonden 0 0 1 0 0 0 1

Licht gewonden 0 0 0 0 1 0 0

Overig gewonden 0 0 0 0 0 1 2

Totaal doden/vermisten/gewonden 0 0 2 3 2 1 3  
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aantal slachtoffers bij geregistreerde 

scheepsongevallen

Overig gewonden

Licht gewonden

Zwaar gewonden

Vermisten

Doden

 

 
5 Voor wat betreft het aantal dodelijke slachtoffers zijn de uitkomsten vergelijkbaar met die zoals gerapporteerd in 

de Veiligheidsbalans [4]. Het aantal gewonden is niet te vergelijken omdat de veiligheidsbalans geen specifieke 

resultaten meldt voor de Noordzee. 



 

 

Monitoring Nautische Veiligheid 2008 | 6 mei 2010 

 

Pagina 24 van 51

 

Om een vergelijking te kunnen maken met voorgaande jaren geeft de onderstaande 

tabel het gemiddelde van de voorgaande jaren. Dat ziet er als volgt uit: 

 
Noordzee; Gemiddeld aantal Gem 1998-2007 2008

(R206.2c)

Doden 1 0

Vermisten 0 0

Zwaar gewonden 0 1

Licht gewonden 0 0

Overig gewonden 0 2

Totaal doden/vermisten/gewonden 1 3  

3.3.3 Bespreking en conclusie 

Door het relatief geringe aantal persoonlijke slachtoffers geven de grafieken een 

springerig beeld waar moeilijk een trend uit te ontwaren is. In 2008 zijn er 3 

gewonden gevallen. Dit ligt wel boven het gemiddelde. Er zijn dit jaar geen doden 

gevallen. 

 

Onderstaande tabel geeft informatie over de twee scheepsongevallen waarbij 

gewonden zijn gevallen. 

 
Noordzee; Geregistreerde 

scheepsongevallen met 

doden en zwaargewonden

Aard Aantal 

gewonden

Aantal 

doden

Oorzaak

(R219.2)

Sardijngeul Interactie met infrastructuur 2 0 Bedieningsfout, te weten: vloedgolf 

veroorzaakt

Noordzee Aanvaring twee of meer vaartuigen 1 0 Voorziening- of materiaalfout, te weten: 

ketelexplosie  
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4 Waar treden nautische voorvallen op 

4.1 Geografische locaties 

Onderstaand figuur geeft een beeld van de locatie van scheepsongevallen op de 

Noordzee. Met rode driehoekjes zijn de ernstige scheepsongevallen aangegeven. 

Een aantal scheepsongevallen (waaronder één ernstig) kon niet worden afgebeeld 

omdat van die scheepsongevallen de coördinaten ontbraken.  

 

 
Figuur 3: scheepsongevallen op de Noordzee. 
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4.2 Hotspots 

4.2.1 Inleiding 

In de rapportage over binnenwateren is verslag gedaan over concentraties van 

scheepsongevallen door te tellen hoeveel scheepsongevallen geregistreerd staan 

binnen één vierkante kilometer. Bij Noordzee is geen sprake van dergelijke 

hotspots; de scheepsongevallen liggen daarvoor te ver uiteen.  

4.2.2 Stand van zaken. 

Wel is op de overzichtskaart in de voorgaande paragraaf een concentratie van 

scheepsongevallen benoorden Schiermonnikoog te zien. In onderstaande figuur is 

daarop ingezoomd en is ook de aard van de scheepsongevallen aangegeven: 

 

 
Figuur 4: scheepsongevallen ten noorden van Schiermonnikoog. 

 

4.2.3 Bespreking en conclusie 

Door de omvang van het beheergebied Noordzee en het relatief geringe aantal 

scheepsongevallen kan niet echt worden gesproken van een hotspot in de zin van 

een concentratie van scheepsongevallen binnen een bepaald kaartgrid. Er is echter 

wel een verhoudingsgewijs groot aantal scheepsongevallen ten noorden van 

Schiermonnikoog. Het overgrote deel daarvan betreft strandingen van recreatie- en 

visserijvaarders. Als meest genoemde oorzaak worden onoplettendheid en 

navigatiefouten genoemd, maar blijkbaar is de locatie daar ook niet echt 

vergevingsgezind voor menselijk falen. Mogelijk kan verbetering van de betonning 

het aantal strandingen hier reduceren. 
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4.3 Beheergebieden  

4.3.1 Inleiding 

Scheepsongevallen op de Noordzee vallen onder de verantwoordelijkheid van de 

Rijkswaterstaat Noordzee, de (zee)havenbedrijven, Noord-Nederland, Zuid-Holland 

en Zeeland.  

4.3.2 Stand van zaken. 

Onderstaande tabel geeft het aantal scheepsongevallen per beheergebied: 

 

Noordzee; Geregistreerde 

scheepsongevallen per beheergebied

Aantal 

scheepsongevallen

Aantal ernstige 

scheepsongevallen

Percentage ernstige 

scheepsongevallen

(R207.2)

Rijkswaterstaat IJsselmeergebied 0 0 n.v.t.

Rijkswaterstaat Limburg 0 0 n.v.t.

Rijkswaterstaat Noord-Brabant 0 0 n.v.t.

Rijkswaterstaat Noord-Holland 0 0 n.v.t.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland 21 0 0,0%

Rijkswaterstaat Noordzee 18 3 16,7%

Rijkswaterstaat Oost-Nederland 0 0 n.v.t.

Rijkswaterstaat Utrecht 0 0 n.v.t.

Rijkswaterstaat Zeeland 5 0 0,0%

Rijkswaterstaat Zuid-Holland 1 0 0,0%

Havenbedrijf Amsterdam 0 0 n.v.t.

Havenbedrijf Rotterdam 2 1 50,0%

Overige havenbedrijven/havenschappen 0 0 n.v.t.

Provincies, gemeenten, particulieren etc. 0 0 n.v.t.

Onbekend 3 0 0,0%

Eindtotaal 50 4 8,0%  

4.3.3 Bespreking en conclusie 

Van alle scheepsongevallen op de Noordzee valt het merendeel binnen de RWS 

Noord-Nederland (40 %). Binnen het beheergebied van RWS Noordzee zijn 19 

scheepsongevallen geweest, waarvan er twee ernstige gevolgen hadden. Het 

havenbedrijf Rotterdam telde twee scheepsongevallen waarvan één ernstig. 

Vanwege het lage aantal ernstige scheepsongevallen op de Noordzee, kunnen 

hieruit geen conclusies getrokken worden. 

4.4 Toegangsgeulen 

4.4.1 Inleiding 

Op de Noordzee kan onderscheid gemaakt worden tussen scheepsongevallen die 

plaatsvinden in open zee en in de toegangsgeulen naar havens. De incidenten met 

als vaarwegcode 500 en 501 zijn tot open zee gerekend, de overige vaarwegcodes 

als toegangsgeul. 
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4.4.2 Stand van zaken 

 

Noordzee; Geregistreerde scheepsonvallen 

naar vaarwegtype

Aantal 

scheepsongevallen

Aantal ernstige 

scheepsongevallen

Percentage ernstige 

scheepsongevallen

(R224.2)

Vaarwegtype

Open zee 21 4 19,0%

Toegangsgeulen 29 0 0,0%

Eindtotaal 50 4 8,0%  

4.4.3 Bespreking en conclusie 

Het grootste deel van de geregistreerde scheepsongevallen in 2008 vond plaats in 

de toegangsgeulen. Opvallend is dat geen van de vier scheepsongevallen met 

ernstige gevolgen in de toegangsgeulen heeft plaatsgevonden. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat in de toegangsgeulen meer toezicht is dan op open zee, 

waardoor scheepsongevallen hier beter gemeld worden. Dit beeld wordt gevormd 

door een beperkt aantal scheepsongevallen en kan dus toeval zijn. Een definitieve 

conclusie kan pas getrokken worden indien dit beeld zich over meerdere jaren 

voordoet. 
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5 Waarom vinden nautische voorvallen plaats 

5.1 Oorzaken van scheepsongevallen 

5.1.1 Inleiding 

Deze paragraaf geeft een overzicht van een drietal aspecten die door de overheid 

als hoofdoorzaken van onveiligheid op zee worden beschouwd en van een aantal 

punten die permanente aandacht behoeven [1].  

 

• Menselijk falen 

Al jaren is bekend, en door diverse onderzoeken wordt dit aangetoond, dat een 

belangrijk deel van de scheepsongevallen op de Noordzee te wijten is aan menselijk 

falen. Als achterliggende factoren spelen het overtreden van regels en vermoeidheid 

(fatigue) vaak een rol [1].  

Meer specifieke elementen, waarvan in het algemeen wordt verwacht dat ze een 

belangrijke rol spelen, zijn [8]:  

• Situational awareness: vooral door eentonigheid en afwezigheid van prikkels op 

open zee verslapt dit; 

• Met onbemande brug varen op automatische piloot; 

• Personeel is te weinig getraind op gevaarlijke situaties; 

• Per reis wisselt bij de koopvaardij de bemanningslijst. Dit komt door het ontstaan 

van bemanningsbureaus. Gevolg is dat mensen niet op elkaar zijn ingespeeld, het 

schip niet goed kennen, minder affiniteit hebben met schip en het bedrijf, 

waardoor zorg voor de staat van het schip omlaag gaat en de kwaliteit van het 

schip terugloopt met alle potentiële gevolgen van dien; 

• Geen vaste routes meer en daardoor minder bekendheid met de lokale 

omstandigheden; 

• Macho cultuur; 

• Visserij en ook andere beroepsgroepen zijn vrijgevochten, zelfregulerend en 

hebben weinig op met regels en ‘bemoeizucht’ van de overheid. 

 

• Scheepsontwerp 

Er zijn bij de overheid vooral zorgen over de veiligheid van kleine containerschepen 

en een specifiek type RoRo passagiersschepen [1]. Vanuit economische motieven 

worden bij het ontwerp van schepen vaak de grenzen van de regelgeving 

opgezocht. Met het oog op minimalisering van haventarieven is het een voordeel als 

een schip een zo laag mogelijke GT waarde heeft. Dit kan echter, vooral bij kleine 

containerschepen, een negatief effect op het veiligheidsniveau hebben, vooral voor 

wat betreft de stabiliteitsomvang van het schip. Nederland streeft naar aanpassing 

van het IMO scheepsmetingverdrag en stelt een herziening van de huidige 

stabiliteitseisen voor om de veiligheidsproblemen met de kleine containerschepen 

aan te pakken. 

Hoewel na de rampen met de Herald of Free Enterprise en de Estonia veel is 

verbeterd aan de veiligheid van RoRo schepen, wordt in de EU naar aanleiding van 

onderzoek bekeken of voor het type RoRo schepen met een extra ruim onder het 

rijdek aanvullende regelgeving nodig is. Nederland gaat samen met andere 

Europese landen onderzoek doen naar oplossingen voor het gesignaleerde probleem 

bij RoRo schepen met een doorgaand ruim onder het rijdek 
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• Veilige lading en belading  

Overboord slaande lading kan een veiligheidsprobleem opleveren en vormt een 

risico voor het milieu [1]. Volgens cijfers van de Kustwacht zijn er in de periode 

2000 - 2005 gemiddeld 8 à 9 containers per jaar vanaf schepen in de Noordzee 

terecht gekomen. In verhouding tot het jaarlijks aantal vervoerde containers lijkt 

het verlies van containers hiermee in relatieve omvang beperkt. In de afgelopen 

twee jaar zijn er enkele voorvallen geweest waarbij in één keer een relatief grote 

hoeveelheid containers over boord is geslagen. 

Uit inspecties en onderzoek in de afgelopen jaren blijkt dat schepen uit de 

waterbouw (baggerschepen) regelmatig overbeladen zijn, waardoor de stabiliteit 

van deze schepen in gevaar kan komen. In 2008 is daar door IVW extra aandacht 

aan besteed. 

 

Niet zozeer hoofdoorzaken van ongevallen op zee, maar wel punten van permanente 

aandacht voor de veiligheid zijn: 

 

• Gebruiksfuncties Noordzee en inpassing objecten 

Ten behoeve van het gebruik en beheer van de Noordzee op de lange termijn (2040 

-2100) wordt een Integraal Ruimtelijk Perspectief Noordzee opgesteld voor de 

diverse gebruiksfuncties van de Noordzee. Gebruiksfuncties zijn onder meer 

zeevaart, visserij, offshore-installaties, windturbineparken, natuur, recreatie en 

oefengebied voor Defensie. Rekening wordt gehouden met economische, 

ecologische en veiligheidsbelangen [1].  

Apart punt van aandacht op de korte termijn is de inpassing van objecten op zee. 

Steeds meer objecten worden op zee gerealiseerd. Op dit moment betreft het de 

inpassing van een aantal grootschalige windmolenfarms. Dergelijke installaties 

brengen risico’s ten aanzien van de nautische veiligheid met zich mee die beheerst 

moeten worden. Er zijn grote verschillen in inschatting van de effecten op de 

nautische veiligheid. Door een aantal partijen wordt gevreesd voor frequente en 

omvangrijke scheepsongevallen waarbij allerlei schade kan ontstaan en dodelijke 

slachtoffers kunnen vallen [1].  

 

• Afhandeling van het zeevaartverkeer 

Aansluitend op internationale kaders (IMO) en regionale (EU) ontwikkelingen als 

SafeSeaNet en MARNIS wordt in Nederland het systeem voor verkeersmanagement 

verder ontwikkeld, met aansluiting op havens en binnenwater [1]. Nederland draagt 

daarnaast in internationaal verband actief bij aan de ontwikkeling van het concept 

e-Navigation, waarbij integratie en harmonisatie van navigatie-, communicatie- en 

informatiesystemen aan boord en aan de wal centraal staat. 

 

• Drifters en versterking maritieme noodhulp 

Onderzocht wordt of de bestaande capaciteit voor maritieme noodhulp (materieel en 

personeel) voor de Noordzee nog ‘up to date’ en toereikend is gezien de 

toekomstige ontwikkelingen [1]. Zo wordt gekeken naar de bestaande normen voor 

Search and Rescue, de toereikendheid van brandbestrijding en van sleepdiensten op 

zee, mede in verband met drifters [9]. Er wordt ingezet op het verbeteren van 

Search And Rescue op zee door de Kustwacht door te werken aan verkorting van de 

tijd voor het bereiken van locaties van scheepsongevallen en aan het sneller aan 

boord krijgen van mensen en middelen in geval van brand aan boord van 

passagiersschepen, teneinde grootschalige evacuaties te voorkomen [10]. 
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5.1.2 Stand van zaken 

Onderstaande tabellen geven de oorzaak en suboorzaak van de scheepsongevallen 

op de Noordzee weer: 

 

Noordzee; Geregistreerde 

scheepsongevallen per oorzaak

Aantal 

scheepsongevallen

Aantal ernstige 

scheepsongevallen

Percentage ernstige 

scheepsongevallen

(R71.2)

Bedieningsfout, te weten: … 23 1 4,3%

Omgevingsfout, te weten: … 3 0 0,0%

Voorzieningsfout, te weten: … 7 1 14,3%

Communicatiefout, te weten: … 0 0 n.v.t.

Anders, te weten ... 0 0 n.v.t.

Onbekend 17 2 11,8%

Eindtotaal 50 4 8,0%  
 

Noordzee; Geregistreerde scheepsonvallen 

naar suboorzaak

Aantal 

scheepsongevallen

Aantal ernstige 

scheepsongevallen

Percentage ernstige 

scheepsongevallen

(R230.2)

Afmeer fout 1 0 0,0%

Brand & explosie 1 1 100,0%

Menselijke fout 8 0 0,0%

Onoplettendheid 13 1 7,7%

Technische storing 4 0 0,0%

Vastgelopen schroef 2 0 0,0%

Weer, wind & stroming 3 0 0,0%

Onbekend 18 2 11,1%

Eindtotaal 50 4 8,0%  

5.1.3 Bespreking en conclusie 

Scheepsongevallen worden voornamelijk veroorzaakt door bedieningsfouten, 

gevolgd door voorzieningsfouten en omgevingsfouten.  

 

De dominante rol van het menselijk falen komt duidelijk naar voren en is in lijn met 

het beeld dat daarover bij de overheid bestaat.  

 

Voor wat betreft de overige aspecten die door de overheid als de hoofdoorzaken van 

de onveiligheid worden genoemd: 

• Scheepsontwerp; 

• Veilige lading en belading; 

en de punten die door de overheid als permanent aandachtpunt zijn benoemd: 

• Gebruiksfuncties Noordzee; 

• Afhandeling zeevaartverkeer; 

• Maritieme noodhulp 

valt op dit moment geen expliciete vergelijking met de uitkomsten te maken. 

5.2 Risicogroepen 

5.2.1 Inleiding 

Bij het onderzoek naar risicogroepen is het van belang onderscheid te maken tussen 

risicodragers: de meest kwetsbare groepen verkeerdeelnemers, en de veroorzakers 
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van risico. Uit de definitie van de risicogroepen in het MNV begrippenkader blijkt dat 

het zwaartepunt van het onderzoek ligt bij de groep risicoveroorzakers.  

 

In SOS worden echter geen gegevens vastgelegd over de schuldvraag; het is niet 

bekend welke partij een scheepsongeval heeft veroorzaakt en wie er het slachtoffer 

van is. Om deze reden is geen goed onderscheid te maken tussen risicodrager of –

veroorzaker. Wel kan worden onderzocht welke categorieën betrokken zijn bij 

scheepsongevallen. Dit laatste is ook gedaan. 

 
In de beleidstukken is hierover het volgende gemeld: 
 

• Kleine containerschepen en RoRo schepen 

Er zijn bij de overheid zorgen over de veiligheid van kleine containerschepen en een 

specifiek type RoRo passagiersschepen [1].  

 

Vanuit economische motieven worden bij het ontwerp van kleine containerschepen 

vaak de grenzen van de regelgeving opgezocht. Met het oog op minimalisering van 

haventarieven is het een voordeel als een schip een zo laag mogelijke GT waarde 

heeft. Dit kan echter, vooral bij kleine containerschepen, een negatief effect op het 

veiligheidsniveau hebben, vooral voor wat betreft de stabiliteit van het schip.  

 

Hoewel na de rampen met de Herald of Free Enterprise en de Estonia veel is 

verbeterd aan de veiligheid van RoRo schepen, wordt in de EU naar aanleiding van 

onderzoek bekeken of voor het type RoRo schepen met een extra ruim onder het 

rijdek aanvullende regelgeving nodig is. Nederland gaat samen met andere 

Europese landen onderzoek doen naar oplossingen voor het gesignaleerde probleem 

bij RoRo schepen met een extra ruim onder het rijdek. 
 

• Zeevissersschepen conform Vissersvaartuigenbesluit 1989 
Zeevissersschepen hebben een relatief grote betrokkenheid bij scheepsongevallen 

op de Noordzee, al kent het aantal geregistreerde incidenten van Nederlandse en 

buitenlandse vissersvaartuigen op Nederlandse territoriale wateren een dalende 

trend van 78% over de afgelopen 10 jaar [4] 6. 

Extra aandacht voor de veiligheid van de zeevisserijsector blijft nodig [1]. Nederland 

vraagt bij de herziening van de EU Monitorrichtlijn specifiek aandacht voor het 

vanuit veiligheidsoogpunt kunnen monitoren (opname in het verkeersbeeld) van 

kleine (vissers)vaartuigen. Hiervoor wordt de mogelijkheid bekeken om kleine 

vissersschepen (15 tot 24 meter) uit te rusten met AIS transponders. Er is ook extra 

aandacht voor de veiligheid van vissersschepen en zeepleziervaartschepen tot 12 m. 

Het toezicht op deze sector door IVW wordt versterkt. 

 

• Klassieke zeegaande schepen 

Klassieke zeegaande zeilschepen voldoen vanwege hun traditionele karakter niet 

aan de moderne internationale veiligheidseisen [1]. Doordat een alternatieve, 

internationaal geaccepteerde, veiligheidsstandaard ontbreekt worden de 

exploitatiemogelijkheden van deze schepen in toenemende mate beperkt. Daarom 

zal de overheid hier de komende jaren aandacht aan besteden. Door Duitsland en 

 
6 De daling betreft het totale aantal incidentmeldingen zoals gerapporteerd door IVW, d.i. inclusief incidenten op het 

gebied van arbeidsveiligheid. Het aantal geregistreerde scheepsongevallen met zeevissersschepen in de SOS-

database is de afgelopen jaren wisselend en significant lager, zie verder par. 5.3.2. 
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Denemarken en expertisebureaus wordt een alternatieve veiligheidsstandaard 

ontwikkeld die gelijkwaardig is aan de internationale regelgeving. Dit moet leiden tot 

een internationaal erkend veiligheidscertificaat, waarmee de klassieke zeilschepen 

de havens van onze buurlanden kunnen blijven aanlopen. De Britse Large Yacht 

Code voor grote jachten kan mogelijk als voorbeeld dienen. 

 

De volgende risicogroepen zijn benoemd in de functionele specificatie voor de 

Monitor Nautische Veiligheid:  

• Visserij 

• RoRo 

• Kleine containerschepen 

• Surfers/kitesurfers 

• Zeevaart vrijgesteld van loodsplicht 

• Drifters 

5.2.2 Stand van zaken 

Van de genoemde risicogroepen blijken de risicogroepen ‘Surfers/kitesurfers’, 

‘Drifters’ en ‘klassieke zeegaande schepen’ niet onderscheidbaar te zijn in de SOS-

database. Van de overige risicogroepen is in de onderstaande tabel aangegeven hoe 

vaak zij betrokken zijn bij scheepsongevallen. 

 
Noordzee; Betrokken schepen bij 

geregistreerde scheepsongevallen per 

risicogroep

Aantal schepen bij 

scheepsongevallen

Percentage 

op totaal

Aantal schepen bij ernstige 

scheepsongevallen

Percentage 

op totaal

(R210.2)

Visserij zeevaart 18 32,1% 2 33,3%

RORO 0 0,0% 0 0,0%

Containerschepen < 200 m 1 1,8% 0 0,0%

Zeevaart vrijgesteld van loodsplicht 0 0,0% 0 0,0%

Overig 37 66,1% 4 66,7%

Eindtotaal 56 6  

5.2.3 Bespreking en conclusie 

Er kunnen twee redenen zijn waarom een bepaalde groep als risicogroep gezien 

wordt: 

• Deze groep is veel bij scheepsongevallen betrokken. Het grote aantal 

scheepongevallen waarin zij betrokken zijn rechtvaardigt extra aandacht voor 

deze groep. 

• De ernst van de scheepsongevallen waarbij deze groep betrokken is, is groter dan 

gemiddeld. Hier wordt dan gekeken naar de verhouding tussen ernstige 

scheepongevallen en totaal aantal scheepongevallen. 

 

Van de genoemde betrokken risicogroepen blijkt de Visserijzeevaart vaak betrokken 

te zijn bij scheepsongevallen. 35% van de betrokken schepen is een 

visserijvaartuig. Of deze groep daarmee bovenmatig betrokken is bij 

scheepsongevallen is niet te zeggen, immers niet bekend is voor welk percentage 

van de scheepvaart op de Noordzee uitgevoerd wordt door de visserijvaart. Inzicht 

in de vlootomvang van risicogroepen kan een beter beeld van hun betrokkenheid 

opleveren. Scheepsongevallen met Visserijvaartuigen lijken niet vaker ernstige 

scheepongevallen te zijn dan die van de klasse overig. 
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Er zijn geen scheepsongevallen geregistreerd waarbij is aangegeven dat er zeevaart 

vrijgesteld van loodsplicht bij betrokken is. Echter, hierbij moet opgemerkt worden 

dat de beloodsingsituatie en het beloodsingregime door leveranciers zeer slecht 

ingevuld wordt, waardoor niet direct de conclusie getrokken kan worden dat deze 

groep geen risicogroep is. 

 

Conclusie uit deze cijfers is dat Visserijzeevaart terecht als risicogroep aangemerkt 

is en dat extra aandacht aan deze groep zinvol kan zijn. Voor de overige 

risicogroepen lijkt dat niet te gelden, al kan het lage aantal scheepsongevallen een 

vertekend beeld geven. Dit is echter een momentopname over 2008, monitoring 

over een langere periode is nodig om hierover uitsluitsel te geven.  

 

Opvallend is verder dat zeiljachten ook relatief vaak bij scheepsongevallen 

betrokken zijn (19%), terwijl dit niet als risicogroep benoemd is. 

5.3 Betrokken vaartuigen en bots-/interactiepartners 

5.3.1 Inleiding 

Deze paragraaf geeft een beeld van betrokken vaartuigen en bots-
/interactiepartners.  

5.3.2 Stand van zaken 

Onderstaande tabel geeft het aantal schepen dat per soort vaart voor de jaren 1998 

en 2003 t/m 2008 betrokken was bij scheepsongevallen. 

 
Noordzee; Betrokken schepen per  

vaartsoort 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(R20.2b)

Binnenvaart 0 0 1 0 0 0 3

Recreatievaart 0 3 5 5 1 1 21

Visserijvaart 10 9 13 12 9 9 18

Werk- en dienstvaart 6 3 2 4 2 5 3

Zeevaart 9 6 10 11 8 4 11

Overige vaart 6 0 0 2 2 0 0

Onbekend 0 0 1 0 0 0 0

Eindtotaal 31 21 32 34 22 19 56  
 

Opmerking: het totaal aantal betrokken vaartuigen (in 2008: 56) is groter dan het 

aantal scheepsongevallen (in 2008: 50) 
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Het aandeel van de scheepssoorten in 2008 was als volgt verdeeld: 
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Botsingen en interacties zijn bepaald op basis van de tweezijdige 

scheepsongevallen. De scheepsongevallen waarbij meer schepen betrokken zijn, zijn 

opgenomen in de groep ‘overige interactie’ om de leesbaarheid van de tabel te 

behouden. 

 

Uit de SOS-data komt de volgende verdeling over bots- en interactiepartners naar 

voren: 
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Noordzee; Geregistreerde tweezijdige 

scheepsongevallen per botsing/interactie

Aantal 

scheepsongevallen

Aantal ernstige 

scheepsongevallen

Percentage ernstige 

scheepsongevallen

(R209.2)

Binnenvaart-Binnenvaart 0 0 N.v.t.

Binnenvaart-Recreatievaart 0 0 N.v.t.

Binnenvaart-Zeevaart 0 0 N.v.t.

Zeevaart-Zeevaart 1 0 0,0%

Zeevaart-Recreatievaart 1 0 0,0%

Recreatievaart-Recreatievaart 0 0 N.v.t.

Overige interactie 4 2 50,0%

Eindtotaal 6 2 33,3%  
 

In bovenstaande tabel wordt met “Binnenvaart” geen scheepsongeval op de 

binnenwateren bedoeld maar een vaartuig dat primair bedoeld is voor de 

binnenwateren. De interactie/botsing heeft in alle gevallen op de Noordzee 

plaatsgevonden. 

5.3.3 Bespreking en conclusie 

Het overgrote deel (56% in 2008) van de scheepsongevallen op de Noordzee betreft 

grondingen en strandingen. Maar een klein deel (12%) betreft tweezijdige 

scheepsongevallen. Het totaal aantal vaartuigen dat jaarlijks bij scheepsongevallen 

is betrokken wisselt, waardoor moeilijk conclusies kunnen worden getrokken. 

Bovendien is de uitkomst van 2008 niet met de eerdere jaren te vergelijken. Dat 

komt vooral door de, voor 2008, uitgevoerde migratie van scheepsongevallen van 

binnenwateren naar Noordzee (zie paragraaf 2.2). 

Wel kan worden geconcludeerd dat visserijschepen en zeeschepen de belangrijkste 

betrokken vaartuigen betreffen (ongeveer 2/3). Het aandeel van recreatieschepen 

lijkt beperkt (<10%), maar dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de wijze van 

registratie in de periode 1998-2007. In 2008 is het aandeel van recreatievaartuigen 

significant hoger (~40%) 

Het aantal botsingen en interacties met twee vaartuigen is zo laag dat geen 

conclusies getrokken kunnen worden met betrekking tot risico’s bij botsingen en 

interacties. 

5.4 Scheepsongevallen naar aard 

5.4.1 Inleiding 

Deze paragraaf geeft een overzicht van het aantal scheepsongevallen naar hun 

aard. 

5.4.2 Stand van zaken 

Onderstaande tabel geeft de aard van scheepsongevallen op de Noordzee naar type 

scheepsongeval.  
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Noordzee; Geregistreerde 

scheepsongevallen per aard en type 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(R17.2b)

Aanvaring met infrastructuur

Grond (i.g.v. stranding) 7 4 3 5 4 3 28

Anders, te weten: 1 0 0 0 0 0 1

Onbekend 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Aanvaring met infrastructuur 8 4 3 5 4 3 29

Aanvaring met objecten

Boei 0 1 1 0 0 0 2

Obstakel onder water 0 0 1 1 1 0 0

Wrak 0 0 1 0 0 0 0

Anders, te weten: 0 0 1 0 1 0 3

Onbekend 0 0 0 1 0 0 0

Totaal Aanvaring met objecten 0 1 4 2 2 0 5

Aanvaring twee of meer vaartuigen

Flank/flank 0 0 0 1 1 0 0

Flank/hek 0 0 0 0 0 0 1

Flank/kop 0 0 0 1 1 1 0

Kop/flank 0 1 2 0 0 0 2

Kop/kop 0 0 0 1 0 0 0

Anders, te weten: 5 0 0 2 0 0 0

Onbekend 2 5 7 5 4 4 3

Totaal Aanvaring twee of meer vaartuigen 7 6 9 10 6 5 6

Eenzijdige scheepsongevallen

Brand 3 0 2 2 2 2 1

Explosie 0 0 1 1 0 1 1

Kapseizen/omslaan 0 1 0 1 0 1 0

Lekraken/vervullen/water maken 2 3 1 0 1 2 6

Zinken 4 0 0 1 1 0 2

Anders, te weten: 0 0 2 0 0 0 0

Onbekend 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Eenzijdige scheepsongevallen 9 4 6 5 4 6 10

Totaal Interactie tussen vaartuigen 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Stilliggend 0 0 0 0 0 0 0

Eindtotaal 24 15 22 22 16 14 50  

5.4.3 Bespreking en conclusie 

In bovenstaande tabel is te zien dat 26 van de 50 scheepsongevallen (c.a. 55 %) 

bestaat uit strandingen7. Dit zijn er meer dan voorgaande jaren, mede vanwege de 

scheepsongevallen die in de toegangsgeulen hebben plaatsgevonden. Deze werden 

voorheen niet meegenomen werden in de Noordzee.  

 

Van de overige scheepsongevallen valt op dat de aanvaringen met objecten, met 

twee of meer vaartuigen, en de eenzijdige scheepsongevallen een soortgelijke trend 

laten zien met voorgaande jaren. 

 
7 De Veiligheidsbalans 2008 rapporteerde – op grond van eerdere gegevens van de Kustwacht – dat 10 van de 16 

scheepsongevallen op de Noordzee strandingen betroffen. De strandingen vonden gedurende het hele jaar plaats, in 

hoofdzaak bij harde wind. 
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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 SOS database wordt onderscheid gemaakt in Ladingschade, Scheepsschade, 

Vaarwegschade en Milieuschade. In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de 

informatie in de SOS 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 

totaal zijn in 2008 56 schepen betrokken bij scheepsongevallen. In onderstaande 

tabel is de schade uitgezet tegen het soort vaart. 

 
Noordzee; Betrokken schepen bij 

geregistreerde scheepsongevallen met 

ladingschade Binnenvaart Recreatievaart Visserijvaart

Werk- en 

dienstvaart Zeevaart Overige vaart Eindtotaal

(R. 203.2a)

Geen ladingschade 0 0 0 0 5 0 5

Containers verschoven 0 0 0 0 0 0 0

Lading beschadigd 0 0 0 0 0 0 0

lading gezonken 0 0 0 0 0 0 0

Lading nat 0 0 0 0 0 0 0

Lading overboord 0 0 0 0 0 0 0

Niet van toepassing 2 21 1 3 2 0 29

Onbekend 1 0 17 0 4 0 22

Eindtotaal 3 21 18 3 11 0 56  
 

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 

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

percentage de ladingschade onbekend is (zie onderstaande tabel). 

 

Schepen met lading: 27 

Onbekend 22 

Percentage onbekend 85 

 

6.1.2 Scheepsschade 

In onderstaande tabel is het aantal schepen met scheepsschade weergegeven. 
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Noordzee; Betrokken schepen met 

scheepsschade

Aanvaring 

met 

infrastructuur

Aanvaring 

met 

objecten

Aanvaring 

twee of meer 

vaartuigen

Eenzijdige 

scheepsongevallen

Interactie 

tussen 

vaartuigen Stilliggend Eindtotaal

(R. 203.2d)

Geen 3 0 2 0 0 0 5

Zeer geringe schade 0 0 0 0 0 0 0

Lichte schade 0 0 4 0 0 0 4

Aanzienlijke schade 0 0 3 1 0 0 4

Zware schade, penetratie scheepshuid 0 0 0 0 0 0 0

Zware schade, penetratie laadruimte 0 0 0 0 0 0 0

Overige schade 2 2 1 1 0 0 6

Niet van toepassing 1 0 0 1 0 0 2

Onbekend 23 3 2 7 0 0 35

Eindtotaal 29 5 12 10 0 0 56  
 

In 67% van de gevallen is onbekend ingevuld.  

 

Van de betrokken schepen met scheepsschade komt aanzienlijk schade het meest 

voor met 8%. De meeste schade aan schepen wordt vermeld bij de aanvaringen 

tussen twee of meer vaartuigen. 

6.1.3 Milieuschade 

In onderstaande tabel is de categorisering van milieuschade weergeven tegen de 

aard van het scheepsongeval 

 

Noordzee; Geregistreerde 

scheepsongevallen met mileuschade

Aanvaring 

met 

infrastructuur

Aanvaring 

met 

objecten

Aanvaring 

twee of meer 

vaartuigen

Eenzijdige 

scheepsongevallen

Interactie 

tussen 

vaartuigen Stilliggend Eindtotaal

(R. 203.2b)

Geen milieugevolgen 5 1 4 2 0 0 12

Mogelijk enige milieugevolgen 0 0 0 0 0 0 0

Aanzienlijke milieugevolgen 0 0 0 0 0 0 0

Ernstige milieugevolgen 0 0 0 0 0 0 0

Onbekend 24 4 2 8 0 0 38

Eindtotaal 29 5 6 10 0 0 50  
 

Het percentage onbekend is 81%. In 2008 zijn er geen scheepongevallen 

geregistreerd waarbij milieuschade is aangegeven. 

6.1.4 Bespreking en conclusie 

In de onderstaande tabel zijn de percentages “Onbekend” voor de verschillende 

schadetypes nogmaals weergegeven. 

 

Type schade Percentage onbekend 

Ladingschade 85% 

Scheepsschade  67% 

Milieuschade  81% 

 

Van alle scheepsongevallen in minder dan de helft van de gevallen bekend of er 

schade is. De getallen die wel bekend zijn mogen daarom niet als representatief 

gezien worden voor het totaal van de aard en omvang van de schade die optreedt 

bij scheepsongevallen. 

 

De conclusie is dat de SOS-database onvoldoende gegevens bevat om een 

gefundeerde uitspraak te doen over de aard en omvang van de schades. 
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6.2 Aantal ernstige gevolgen 

6.2.1 Inleiding 

In de voorgaande paragraaf is geconstateerd dat de SOS-database onvoldoende 

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

de schade. Verwacht mag worden dat ernstige schades beter geregistreerd worden. 

Daarom wordt in deze paragraaf onderzocht of er een trend te zien is in de 

afgelopen jaren. 

6.2.2 Stand van zaken 

In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel scheepsongevallen met ernstige 

schade opgetreden zijn in de afgelopen jaren. 

 
Noordzee; Geregistreerde 

scheepsongevallen met: 1998 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(R8.2a)

Doden, vermisten of zwaargewonden 0 0 2 1 1 0 1

Ernstige vaarwegschade 0 0 0 0 0 0 0

Ernstige scheepsschade 3 2 3 3 2 4 3

Ernstige ladingschade - - - - - - -

Ernstige milieuschade 0 0 0 0 0 0 0

Ernstige stremming 0 0 0 0 0 0 0

Eindtotaal 3 2 5 4 3 4 4  

6.2.3 Bespreking en conclusie 

Het ontbreken van vaarwegschade en stremming is bij scheepsongevallen op zee 

evident. De meest voorkomende ernstige schade op zee is scheepsschade. 

 

In geen van de andere schadeklassen is een stijgende of dalende trend te zien. 

Gezien het kleine aantallen schadegevallen is het ook moeilijk om een trend te 

ontwaren. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

7.1 Samenvatting 

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

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

 

• Het aantal scheepsongevallen in 2008 bedraagt 50. Dit is meer dan voorgaande 

jaren. Het verschil is voornamelijk te wijten aan het toekennen van 

scheepsongevallen aan de Noordzee, die voorheen onder Binnenwateren vielen 

(3.2). 

• Het aantal scheepsongevallen in 2008 dat onder het nautisch beheergebied van 

de kustwacht valt is 28 (3.2). 

• Het aantal slachtoffers bij scheepsongevallen (doden, vermisten en gewonden) is 

in 2008 niet gestegen t.o.v. de periode 1998 t/m 2007 (3.3). 

• De scheepsongevallen vallen voornamelijk binnen het beheergebied van RWS 

Noord-Nederland en RWS- Noordzee. 

• De helft van de scheepsongevallen was op open zee, de rest was in de gebieden 

in en rond de toegangsgeulen (4.4). 

• Op de open zee zijn meer ernstige scheepsongevallen geconstateerd dan in en 

rond de toegangsgeulen (4.4). 

• De meest voorkomende oorzaken van scheepsongevallen zijn ‘bedieningsfouten’. 

De kern van de oorzaak ligt vaak bij menselijke fouten en onoplettendheid (5.1). 

• Van de scheepsongevallen op de Noordzee bestaat 55 % uit strandingen (5.4). 

• De benoemde risicogroepen omvatten ca 37% van het aantal schepen dat 

betrokken is bij scheepsongevallen. Dit heeft vooral te maken met het grote 

aantal visserijschepen dat betrokken is bij scheepsongevallen (5.2). 

• Het aantal recreatie- en visserijvaartuigen dat betrokken is bij scheepsongevallen 

laat een flinke stijging zien. Dit verschil is voor een deel te wijten aan het 

toekennen van ongevallen aan de Noordzee, die voorheen onder Binnenwateren 

vielen (5.3) 

• De in de SOS-database opgenomen informatie is onvoldoende om te komen tot 

een gefundeerde uitspraak over de omvang en aard van de schade in Nederland. 

(6.1) 

7.2 Conclusies 

Permanente verbetering 

Doelstelling 

• Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat streeft naar permanente verbetering 

van de veiligheid. Het streven is om het aantal scheepsongevallen niet te laten 

stijgen, ook in situaties waarbij het verkeer en vervoer toeneemt. De 

kwantitatieve beleidsdoelstelling staat op maximaal 20 scheepsongevallen met 

schade per jaar voor de beroepsvaart; 

Conclusie 

• Afgemeten aan de registraties zoals uitgevoerd door de Kustwacht en 

gerapporteerd voor wat betreft het beleidsterrein van DGLM, is de kwantitatieve 

beleidsdoelstelling in de afgelopen jaren ruimschoots gehaald (16 t.o.v. 20); 

• Het daadwerkelijk totale aantal scheepsongevallen met schade is echter 

significant hoger. De registratie door de Kustwacht is niet volledig en de inperking 

tot het beleidsterrein van DGML sluit bijvoorbeeld de recreatievaart goeddeels uit. 
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Risicobenadering 

Doelstelling 

• Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat wil meer nadruk leggen op een 

proactieve benadering waarbij beleidsontwikkeling, uitvoering en handhaving 

plaatsvinden op basis van risicoanalyses; 

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. Die 

bieden een goede basis voor de beoogde risicoanalytische benadering. 

 

Rol van toezicht 

Doelstelling 

• De ambitie is om met het toezicht actief bij te dragen aan de beleidsdoelen. Het is 

een ambitie die in toenemende mate internationaal wordt gedeeld; 

Conclusie 

• Uit het onderzoek is niet direct af te leiden dat dit een effectieve strategie kan 

zijn, al is er wel een aanwijzing dat de registratiegraad afhankelijk is van de mate 

van toezicht; 

• Daarmee lijkt een verband aangetoond tussen de mate van toezicht en het 

gedrag aan boord, een factor die dominant is in het aantal scheepsongevallen op 

de Noordzee. 

 

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. 

 

Schaling op intensiteitsgegevens 

In de rapportage binnenwateren is een schaling op intensiteitsgegevens uitgevoerd. 

Voor de rapportage Noordzee is dit voor 2008 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. Vanaf 2009 zullen er in 

de SOS-database meer vaarroutecodes beschikbaar zijn. 

• Wel is het mogelijk om te schalen in de aanlooproutes naar havens, welke 

ook in 2008 met aparte vaarroutecodes geregistreerd zijn. In de 

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

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

meerdere jaren uit te voeren. 

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, zoals de studies die in het kader van het project Windenergie 
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uit zee zijn uitgevoerd8. Afgewogen moet worden of de rapportages in de Monitor 

Nautische Veiligheid hier nog wat aan toevoegen. 

 

Registratiegraad. 

In paragraaf 4.4 is te zien dat op open zee alle scheepsongevallen met ernstige 

schade optreden terwijl er in de toegangsgeulen meer geregistreerde 

scheepsongevallen zijn. Dit doet vermoeden dat op open zee maar een klein deel 

van de opgetreden scheepsongevallen wordt geregistreerd. Een mogelijk verklaring 

hiervoor zou kunnen zijn dat op open zee minder toezicht is. Het melden van minder 

ernstige scheepsongevallen is afhankelijk van de medewerking van de betrokkenen 

bemanningen. Verhoging van de registratiegraad zou de kwaliteit van de rapportage 

aanzienlijk verbeteren, maar wellicht moet worden geconstateerd dat verdere 

verhoging voor het deel open zee niet mogelijk is. 

 

Risicogroepen 

Bij het bepalen van Risicogroepen is het van belang te weten welke partij risico 

veroorzaker is of wie de risicodrager is. Met de huidige vorm van registreren is daar 

geen onderscheid tussen te maken. Mogelijk is de registratie hiermee te verrijken. 

Deze registratie zou los moeten staan van de juridische schuldvraag. Daarnaast kan 

inzicht in de vlootomvang van risicogroepen een beter beeld van hun betrokkenheid 

opleveren.  

 

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 

omgevingfactoren 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 SOS-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. 

 
8 Zie bijvoorbeeld: 

Netwerkevaluatie Noordzee 2007: Verkeersstromen op de Noordzee op basis van AIS-data van 2007 

Project 23114.620 in op dracht van RWS-Dienst Noordzee, 10 maart 2009 
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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, procedure onjuist gevolgd, 

onoplettendheid, dronkenschap, etc. 

Noordzee Alle vaarwegen en havens die liggen buiten de 

kustlijn, buiten de havenhoofden van waterwegen 

naar zee, ten Westen van 3gr35min OL door het 

Westerschelde-estuarium en buiten een denkbeeldige 

lijn die de Waddeneilanden met elkaar verbindt.  

Aan de andere zijde is het Nederlands beheergebied 

van de Noordzee begrensd door de grens van het 

Nederlands Continentaal Plat (NCP). 

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 niet aan, marifoon niet afgestemd op het 

juiste kanaal, miscommunicatie, etc. 

Ladingschade De schade (in tonnen (=1000kg) of in aantal(len) 

container(s)) die is toegebracht als gevolg van een 

scheepsongeval. 

Milieuschade De schade aangebracht aan het milieu als gevolg van 

een nautisch scheepsongeval. 

Near-miss of  

bijna-aanvaring 

Een situatie waarbij het noodzakelijk blijkt een 

interventie te plegen (door de walorganisatie dan wel 

door de verkeersdeelnemer zelf) in de koers en/of 

vaarsnelheid van een vaartuig ter voorkoming van 

een aanvaring. 

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 SOS-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 
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Begrip Definitie 

scheepsongevallen. 

Niet-scheepsongeval Een Nautisch Voorval niet zijnde een scheepsongeval 

zoals: 

• een op het water aangetroffen object; 

• een procesongeval (bijvoorbeeld verloren 

lading); 

• overige voorvallen (bijvoorbeeld potentieel 

gevaarlijke situaties). 

Arbeidsongevallen en aangetroffen oil-spills behoren 

ook tot de categorie niet-scheepsongevallen maar 

vallen buiten deze rapportage. 

Potentieel gevaarlijke 

situatie 

Een scheepvaart voorval, dat geen scheepsongeval is, 

en dat zich heeft afgespeeld op een vaarweg en dat 

afbreuk doet of zou kunnen doen aan de goede orde 

of veiligheid op, of het veilig gebruik van, de vaarweg, 

of waarbij de veiligheid van personen in gevaar is 

gebracht. 

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. 

Scheepsongeval Een voorval te water waarbij onbedoeld schade 

ontstaat en waarbij minimaal één vaartuig betrokken 

is.  

Scheepsschade De schade aan het schip die is toegebracht als gevolg 

van een nautisch scheepsongeval. 

Ernstig scheepsongeval  Een scheepsongeval is ernstig 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 of 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. 

Slachtoffers Voor menselijke slachtoffers wordt de volgende 

categorisering gebruikt: 

a) dood: 
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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. 

Stremming Het, voor een bepaalde tijdsduur, tot volledige 

stilstand komen of stagneren van het doorgaand 

verkeer of belemmering van de ‘vrije’ doorgang van 

het verkeer. 

Vaarwegschade De kosten (in Euro’s) die gemoeid zijn met het herstel 

van de schade die is toegebracht aan de 

infrastructuur/object als gevolg van een nautisch 

ongeval (‘herstelkosten’). 

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. 
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