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Ministry of Infrastructure and Water Management
Human Environment and Transport Inspectorate 
Netherlands Shipping Inspectorate, Maritime Shipping Enforcement

PO Box 16191, 2500 BD Den Haag
Westelijke Parallelweg 4 3331EW Zwijndrecht
Phone Inspection report theme inspection CSM - Container Lashings
E-mail: @ilent.nl FORM II

№ Reference
Nature of 
deficiency

Action 
taken Extra remarks

1 SOLAS 2014 Amend / 
Chapter VI / Reg. 2 

Damaged 17 Several turnbuckles, on bays said to have already been checked, found with locking pins not properly in place/open, and 
locking nuts not in use. Fall preventive bar damaged on passage. Ventilation flap on PS bay 38 damaged and not 
possible to be properly closed.

REMARKS:

Date:                                     
12-3-2020

Any required corrective action shall be reported in writing to the above mentioned e-mail address.

The inspection results are NOT recorded in the European Port State Control Database.
This inspection is a theme inspection carried out by the Netherlands Shipping Inspectorate only. 

Names, signatures and stamp:
(duly authorized officers of the Netherlands Shipping Inspectorate)

Code explanation:
·       10:  witnessed as rectified
·       16:  to be rectified within 14 days
·       17:  to be rectified before departure

·       99:  master instructed to...



Opmerkingen n.a.v. de inspectie:
Vermeld op dit blad je algemene indruk en bijzonderheden waarvan je vindt dat deze van belang zijn voor de uitkomst van de thema-actie.

Het doel van dit blad is om risico's die niet naar voren komen uit de vragenlijst, bv omdat ze wettelijk niet zijn vastgelegd, specifieker in kaart te brengen.

Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

- een groot gedeelte van de twistlocks wordt niet vastgezet;
- trekkrachten die optreden in de lashings worden niet berekend;
- de ladingcomputer geeft aan dat zwaar op licht staat, dat krachten in sjorringen worden overschreden maar er wordt geen actie op ondernomen

En dan met alles de vraag: waarom wel of niet en welke risico's brengt dit met zich mee? 

In sommige havens krijgt het schip geen specifiek stuwplan m.b.t. de te laden containers. Voorbeeld: 7 containers, totaal 105t. De bemanning deelt het totaal gewicht 
door de hoeveelheid containers en rekent dus met gemiddelde gewichten. Hierdoorkomt het dus voor dat de gewichten sterk afwijken en niet kloppen. 

twistlock damaged (1) DIRECTLY REPLACED.
Several plastic cord covers slightly damaged.
Eerste stuurman gaf aan dat het bij  standard practise is om extra reefers mee te nemen. 100-1000 extra dan waar het schip voor ontworpen is. Als er wat met 
deze reefers gebeurd of onderhoud aangepleegd moet worden, dan is dit de verantwoordelijkheid van . Echter worden er stekker splitters gebruikt om ze aan te 
Sjorders, schip wil zo lang mogelijk equipment gebruiken. En hoopt dat ze in de volgende haven eraf gaan. Hekjes zijn soms in zeer slechte staat. Vaak liggen er in de 
paden nog lashing bars of ander beschadigd materiaal. Ze moeten dan aan de officier vragen om extra materiaal. 
Visibility wordt niet altijd meegenomen. E.g. discrepancy tussen CSM en zichtlijnberekening.
Soms worden T-2L twistlocks gebruikt in plaats van T-1L, omdat men wacht op supplies.

Securing done by crew on the river in philadelphia and cristobal. 50 cont to be lashed by crew is many on 
Bij 100-110% lashing force dan is het ok, boven de 110% ligt aan de situatie, bijvoorbeeld naar antwerpen met goed weer is te doen, midden in de bay.
Druk groot is en er te weinig personeel is in sommige gevallen.
Restow containers worden ook meegenomen in het loading plan, reefers/dg.
Restow containers worden op papier als discharging en daarna weer als loading gezet...financieel interessant?
In gevallen dat er maar 3 hoog geladen wordt en er dus geen lashings kunnen worden geplaatst wordt gevraagd om lege containers on top om zo toch onder de 
Sommige havens rekenen met andere gewichten voor lege containers. Bijvoorbeeld lege container in haven A 4t en haven B 4,9t.
Hier en daar kom je toch portable lashing material tegen dat niet van het schip is.

 heeft meerdere schepen, sowieso 10, die met kleurencodes werken op het lashing materiaal. Hierdoor ontstaan met regelmaat verwarring bij zowel het schip als 
de sjorders. Voor de bemanning is het ook extra belastend qua onderhoud, inventarisatie, verven, etc.
Het verhaal dat op de bovenste lagen de twistlocks niet vastgezet worden, wordt tegengesproken, omdat de sjorders ze alsnog met een kooi in de kraan kunnen sluiten 
en openen, vooral hier in europa. (In het geval van de semi-automatische twistlocks met 1 koord, German Lashing).

- de bovenste containers worden niet vastgezet;

Zichtlijn niet meegenomen tijdens planning. Er moeten 4 parameters ingevuld worden, deze staan echter altijd op dezelfde waardes ingesteld. Ook als er containers gep          



Loading instrument certificaat bekijkt alleen de shear forces, bending moments en torsional moments en intact stability. Overige modules worden buiten beschouwing 
gelaten.Er kan niet aangegeven worden wie de modules controleert en of ze wel overeen komen met het CSM.
Als lashing forces overschreden worden, zet de bemanning extra lashing materiaal in.

Naast het Loading Computer Certificate heeft dit schip ook een Lashing Computer Certificate volgens: GL Rules I-Pt.1 Ch.20, Stowage and Lashing of Containers. 
Schip geeft aan dat bij aankomst bij de eerste terminal gelijk alle cleats van de hatchcovers open worden gegooid en pas bij de laatste terminal worden de cleats weer 

Ook hier worden lashings losgemaakt op de rivier om tijd te besparen, maar de zeezijdes blijven vaststaat, zo ook de bottom twistlocks blijven dicht.
Ongelukje gehad aan boord in Gdynia met een OS. Lashingbar op z'n nek/rug gehad tijdens lashing operations door lashing company.
Verschillende types lashing materiaal worden niet opgenomen in het CSM. Bijvoorbeeld Chinees lashing materiaal wordt aan boord gebracht, maar niet in CSM 

Oude Program  Issued: 09-11-2001, geeft geen mogelijkheid om een VGM check te doen. In de bestanden die aan boord 
komen, kunnen ze via notepad wel specifiek een container opzoeken en als spotcheck controleren of die een VGM heeft. Tijdens een spotcheck bleekt dit te kloppen. 

C/O geeft aan dat ze in Tilbury alle lashings al losgegooid moeten hebben vóór aankomst bij de terminal.

Geen records beschikbaar betreft gepleegd onderhoud aan lashing materiaal.
In het loading program kan de line of visibility niet meegenomen worden, terwijl dit bij andere sietas programma's wel het geval is. Wordt er tijdens het maken van het 

Wederom geeft de bemanning aan dat de druk erg groot is, vooral als er meerdere berths aangedaan moeten worden. Rusturen vs. commercieel 
belang/concurrentiepositie. Procedures en ondertekenen is vaak het wassen van handen in onschuld vanuit kantoorzijde/charterer. 



      

                       laatst worden in de zichtlijn, worden deze parameters niet aangepast.
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Ministry of Infrastructure and Water Management
Human Environment and Transport Inspectorate 

Netherlands Shipping Inspectorate, Maritime Shipping Enforcement

PO Box 16191, 2500 BD Den Haag

Westel jke Parallelweg 4 3331EW Zwijndrecht

Phone:  Inspection report theme inspection CSM - Container Lashings

E-mail ilent.nl FORM II

№ Reference

Nature of 

deficiency

Action 

taken Extra remarks

1 SOLAS 2014 Amend / 

Chapter VI / Reg. 2 

Damaged 17 Several turnbuckles, on bays said to have already been checked, found with locking pins not properly in place/open, and 

locking nuts not in use. Fall preventive bar damaged on passage. Ventilation flap on PS bay 38 damaged and not 

possible to be properly closed.

REMARKS:

Date:                                     

8-5-2019

Code explanation:

·       10:  witnessed as rectified

·       16:  to be rectified within 14 days

·       17:  to be rectified before departure

·       99:  master instructed to...

Any required corrective action shall be reported in writing to the above mentioned e-mail address.

The inspection results are NOT recorded in the European Port State Control Database.

This inspection is a theme inspection carried out by the Netherlands Shipping Inspectorate only. 

Names, signatures and stamp:

(duly authorized officers of the Netherlands Shipping Inspectorate)
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1

 - ILT

Van: @ .com>
Verzonden: woensdag 8 mei 2019 13:22
Aan: Port State Controle
Onderwerp:  Repaired fire flap
Bijlagen: IMG_2040-1000.jpg; IMG_2041-1000.jpg; IMG_2042-1000.jpg; IMG_2043-1000.jpg; 

IMG_2044-1000.jpg; IMG_2045-1000.jpg; IMG_2046-1000.jpg; IMG_2047-1000.jpg; 
IMG_2048-1000.jpg; IMG_2049-1000.jpg; IMG_2050-1000.jpg; IMG_2051-1000.jpg; 
IMG_2052-1000.jpg; IMG_2053-1000.jpg; IMG_2054-1000.jpg

 
Good day  
 
Please find attached pictures with rectified damage from the ventilation flap bay 38. The arm will be welded back 
shortly after departure. 
 
Regards 

 
 
-- 
Brgds, 
 

 
 

V-SAT bridge tel.no.  
V-SAT office tel.no.  
FBB500 tel.no.  
E-mail: @ com 
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Opmerkingen n.a.v. de inspectie:
Vermeld op dit blad je algemene indruk en bijzonderheden waarvan je vindt dat deze van belang zijn voor de uitkomst van de thema-actie.

Het doel van dit blad is om risico's die niet naar voren komen uit de vragenlijst, bv omdat ze wettelijk niet zijn vastgelegd, specifieker in kaart te brengen.

Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

- een groot gedeelte van de twistlocks wordt niet vastgezet;
- trekkrachten die optreden in de lashings worden niet berekend;
- de ladingcomputer geeft aan dat zwaar op licht staat, dat krachten in sjorringen worden overschreden maar er wordt geen actie op ondernomen

En dan met alles de vraag: waarom wel of niet en welke risico's brengt dit met zich mee? 

In sommige havens krijgt het schip geen specifiek stuwplan m.b.t. de te laden containers. Voorbeeld: 7 containers, totaal 105t. De bemanning deelt het totaal gewicht 
door de hoeveelheid containers en rekent dus met gemiddelde gewichten. Hierdoorkomt het dus voor dat de gewichten sterk afwijken en niet kloppen. 

twistlock damaged (1) DIRECTLY REPLACED.
Several plastic cord covers slightly damaged.
Eerste stuurman gaf aan dat het bij  standard practise is om extra reefers mee te nemen. 100-1000 extra dan waar het schip voor ontworpen is. Als er wat met 
deze reefers gebeurd of onderhoud aangepleegd moet worden, dan is dit de verantwoordelijkheid van . Echter worden er stekker splitters gebruikt om ze aan te 
Sjorders, schip wil zo lang mogelijk equipment gebruiken. En hoopt dat ze in de volgende haven eraf gaan. Hekjes zijn soms in zeer slechte staat. Vaak liggen er in de 
paden nog lashing bars of ander beschadigd materiaal. Ze moeten dan aan de officier vragen om extra materiaal. 
Visibility wordt niet altijd meegenomen. E.g. discrepancy tussen CSM en zichtlijnberekening.
Soms worden T-2L twistlocks gebruikt in plaats van T-1L, omdat men wacht op supplies.

Securing done by crew on the river in philadelphia and cristobal. 50 cont to be lashed by crew is many on 
Bij 100-110% lashing force dan is het ok, boven de 110% ligt aan de situatie, bijvoorbeeld naar antwerpen met goed weer is te doen, midden in de bay.
Druk groot is en er te weinig personeel is in sommige gevallen.
Restow containers worden ook meegenomen in het loading plan, reefers/dg.
Restow containers worden op papier als discharging en daarna weer als loading gezet...financieel interessant?
In gevallen dat er maar 3 hoog geladen wordt en er dus geen lashings kunnen worden geplaatst wordt gevraagd om lege containers on top om zo toch onder de 
Sommige havens rekenen met andere gewichten voor lege containers. Bijvoorbeeld lege container in haven A 4t en haven B 4,9t.
Hier en daar kom je toch portable lashing material tegen dat niet van het schip is.

 heeft meerdere schepen, sowieso 10, die met kleurencodes werken op het lashing materiaal. Hierdoor ontstaan met regelmaat verwarring bij zowel het schip als 
de sjorders. Voor de bemanning is het ook extra belastend qua onderhoud, inventarisatie, verven, etc.
Het verhaal dat op de bovenste lagen de twistlocks niet vastgezet worden, wordt tegengesproken, omdat de sjorders ze alsnog met een kooi in de kraan kunnen sluiten 
en openen, vooral hier in europa. (In het geval van de semi-automatische twistlocks met 1 koord, German Lashing).

- de bovenste containers worden niet vastgezet;

Zichtlijn niet meegenomen tijdens planning. Er moeten 4 parameters ingevuld worden, deze staan echter altijd op dezelfde waardes ingesteld. Ook als er containers gep          



Loading instrument certificaat bekijkt alleen de shear forces, bending moments en torsional moments en intact stability. Overige modules worden buiten beschouwing 
gelaten.Er kan niet aangegeven worden wie de modules controleert en of ze wel overeen komen met het CSM.
Als lashing forces overschreden worden, zet de bemanning extra lashing materiaal in.

Naast het Loading Computer Certificate heeft dit schip ook een Lashing Computer Certificate volgens: GL Rules I-Pt.1 Ch.20, Stowage and Lashing of Containers. 
Schip geeft aan dat bij aankomst bij de eerste terminal gelijk alle cleats van de hatchcovers open worden gegooid en pas bij de laatste terminal worden de cleats weer 

Ook hier worden lashings losgemaakt op de rivier om tijd te besparen, maar de zeezijdes blijven vaststaat, zo ook de bottom twistlocks blijven dicht.
Ongelukje gehad aan boord in Gdynia met een OS. Lashingbar op z'n nek/rug gehad tijdens lashing operations door lashing company.
Verschillende types lashing materiaal worden niet opgenomen in het CSM. Bijvoorbeeld Chinees lashing materiaal wordt aan boord gebracht, maar niet in CSM 

Oude Program J.J. Sietas Loading System SLS by GL Issued: 09-11-2001, geeft geen mogelijkheid om een VGM check te doen. In de bestanden die aan boord 
komen, kunnen ze via notepad wel specifiek een container opzoeken en als spotcheck controleren of die een VGM heeft. Tijdens een spotcheck bleekt dit te kloppen. 

C/O geeft aan dat ze in Tilbury alle lashings al losgegooid moeten hebben vóór aankomst bij de terminal.

Geen records beschikbaar betreft gepleegd onderhoud aan lashing materiaal.
In het loading program kan de line of visibility niet meegenomen worden, terwijl dit bij andere sietas programma's wel het geval is. Wordt er tijdens het maken van het 

Wederom geeft de bemanning aan dat de druk erg groot is, vooral als er meerdere berths aangedaan moeten worden. Rusturen vs. commercieel 
belang/concurrentiepositie. Procedures en ondertekenen is vaak het wassen van handen in onschuld vanuit kantoorzijde/charterer. 



                       laatst worden in de zichtlijn, worden deze parameters niet aangepast.
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Ministry of Infrastructure and Water Management
Human Environment and Transport Inspectorate 
Netherlands Shipping Inspectorate, Maritime Shipping Enforcement

PO Box 16191, 2500 BD Den Haag
Westelijke Parallelweg 4 3331EW Zwijndrecht
Phone:  Inspection report theme inspection CSM - Container Lashings
E-mail ilent.nl FORM II

№ Reference
Nature of 
deficiency

Action 
taken Extra remarks

1
SOLAS 2003 /Chapter V  

not as required 17 One turn buckle on bay 2 PS aft connected to deck with shackle. All connections to be checked before departure 
Rotterdam.

2
SOLAS 2003 /Chapter V  

not as required 99 From Muuga to Rotterdam one container of 25 Ton on top of container of 4 Ton. Master instructed to spend more 
attention on heavy on light containers.

3 SOLAS 2003 /Chapter V  not as required 99 During inspection it appeared that the lashing forces programm on board indicated alarms up to 175% on departure Muuga. .
Master instructed to spend more attention to lashing forces

REMARKS:

Date:         08-05-2019                            

Code explanation:
·       10:  witnessed as rectified
·       16:  to be rectified within 14 days
·       17:  to be rectified before departure

·       99:  master instructed to...

Any required corrective action shall be reported in writing to the above mentioned e-mail address.

The inspection results are NOT recorded in the European Port State Control Database.
This inspection is a theme inspection carried out by the Netherlands Shipping Inspectorate only. 

Names, signatures and stamp: 
(duly authorized officers of the Netherlands Shipping Inspectorate)



Opmerkingen n.a.v. de inspectie:
Vermeld op dit blad je algemene indruk en bijzonderheden waarvan je vindt dat deze van belang zijn voor de uitkomst van de thema-actie.

Het doel van dit blad is om risico's die niet naar voren komen uit de vragenlijst, bv omdat ze wettelijk niet zijn vastgelegd, specifieker in kaart te brengen.

Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

- een groot gedeelte van de twistlocks wordt niet vastgezet;
- trekkrachten die optreden in de lashings worden niet berekend;
- de ladingcomputer geeft aan dat zwaar op licht staat, dat krachten in sjorringen worden overschreden maar er wordt geen actie op ondernomen

En dan met alles de vraag: waarom wel of niet en welke risico's brengt dit met zich mee? 
Loadstar is uitgerust met alarmen voor lashing forces. Bij dit schip waren er alarmen tot 175%!!

- de bovenste containers worden niet vastgezet;









Ministry of Infrastructure and Water Management
Human Environment and Transport Inspectorate 

Netherlands Shipping Inspectorate, Maritime Shipping Enforcement

PO Box 16191, 2500 BD Den Haag

Westel jke Parallelweg 4 3331EW Zwijndrecht

Phone Inspection report theme inspection CSM - Container Lashings

E-mail: @ilent.nl FORM II

№ Reference

Nature of 

deficiency

Action 

taken Extra remarks

1 SOLAS 2001-2003 

Amend / Chapter VI / 

Reg. 5 

Not as required 17 Lashing materials used on deck not corresponding with CSM. E.g. Two brands of twistlocks in use (Mac Gregor, SEC) 

which are not described in CSM, nor documentation available.

REMARKS:

Date:                                     

8-5-2019

Any required corrective action shall be reported in writing to the above mentioned e-mail address.

The inspection results are NOT recorded in the European Port State Control Database.

This inspection is a theme inspection carried out by the Netherlands Shipping Inspectorate only. 

Names, signatures and stamp:

(duly authorized officers of the Netherlands Shipping Inspectorate)

Code explanation:

·       10:  witnessed as rectified

·       16:  to be rectified within 14 days

·       17:  to be rectified before departure

·       99:  master instructed to...
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Ministry of Infrastructure and Water Management
Human Environment and Transport Inspectorate 
Netherlands Shipping Inspectorate, Maritime Shipping Enforcement

PO Box 16191, 2500 BD Den Haag
Westelijke Parallelweg 4 3331EW Zwijndrecht
Phone Inspection report theme inspection CSM - Container Lashings
E-mail FORM II

№ Reference
Nature of 
deficiency

Action 
taken Extra remarks

1 SOLAS 2001-2003 
Amend / Chapter VI / 
Reg. 5 

Not as required 17 Lashing materials used on deck not corresponding with CSM. E.g. Two brands of twistlocks in use (Mac Gregor, SEC) 
which are not described in CSM, nor documentation available.

REMARKS:

Date:                                     
12-3-2020

Code explanation:
·       10:  witnessed as rectified
·       16:  to be rectified within 14 days
·       17:  to be rectified before departure

·       99:  master instructed to...

Any required corrective action shall be reported in writing to the above mentioned e-mail address.

The inspection results are NOT recorded in the European Port State Control Database.
This inspection is a theme inspection carried out by the Netherlands Shipping Inspectorate only. 

Names, signatures and stamp:
(duly authorized officers of the Netherlands Shipping Inspectorate)



Opmerkingen n.a.v. de inspectie:
Vermeld op dit blad je algemene indruk en bijzonderheden waarvan je vindt dat deze van belang zijn voor de uitkomst van de thema-actie.

Het doel van dit blad is om risico's die niet naar voren komen uit de vragenlijst, bv omdat ze wettelijk niet zijn vastgelegd, specifieker in kaart te brengen.

Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

- een groot gedeelte van de twistlocks wordt niet vastgezet;
- trekkrachten die optreden in de lashings worden niet berekend;
- de ladingcomputer geeft aan dat zwaar op licht staat, dat krachten in sjorringen worden overschreden maar er wordt geen actie op ondernomen

En dan met alles de vraag: waarom wel of niet en welke risico's brengt dit met zich mee? 

In sommige havens krijgt het schip geen specifiek stuwplan m.b.t. de te laden containers. Voorbeeld: 7 containers, totaal 105t. De bemanning deelt het totaal gewicht 
door de hoeveelheid containers en rekent dus met gemiddelde gewichten. Hierdoorkomt het dus voor dat de gewichten sterk afwijken en niet kloppen. 

twistlock damaged (1) DIRECTLY REPLACED.
Several plastic cord covers slightly damaged.
Eerste stuurman gaf aan dat het bij  standard practise is om extra reefers mee te nemen. 100-1000 extra dan waar het schip voor ontworpen is. Als er wat met 
deze reefers gebeurd of onderhoud aangepleegd moet worden, dan is dit de verantwoordelijkheid van . Echter worden er stekker splitters gebruikt om ze aan te 
Sjorders, schip wil zo lang mogelijk equipment gebruiken. En hoopt dat ze in de volgende haven eraf gaan. Hekjes zijn soms in zeer slechte staat. Vaak liggen er in de 
paden nog lashing bars of ander beschadigd materiaal. Ze moeten dan aan de officier vragen om extra materiaal. 
Visibility wordt niet altijd meegenomen. E.g. discrepancy tussen CSM en zichtlijnberekening.
Soms worden T-2L twistlocks gebruikt in plaats van T-1L, omdat men wacht op supplies.

Securing done by crew on the river in philadelphia and cristobal. 50 cont to be lashed by crew is many on 
Bij 100-110% lashing force dan is het ok, boven de 110% ligt aan de situatie, bijvoorbeeld naar antwerpen met goed weer is te doen, midden in de bay.
Druk groot is en er te weinig personeel is in sommige gevallen.
Restow containers worden ook meegenomen in het loading plan, reefers/dg.
Restow containers worden op papier als discharging en daarna weer als loading gezet...financieel interessant?
In gevallen dat er maar 3 hoog geladen wordt en er dus geen lashings kunnen worden geplaatst wordt gevraagd om lege containers on top om zo toch onder de 
Sommige havens rekenen met andere gewichten voor lege containers. Bijvoorbeeld lege container in haven A 4t en haven B 4,9t.
Hier en daar kom je toch portable lashing material tegen dat niet van het schip is.

 heeft meerdere schepen, sowieso 10, die met kleurencodes werken op het lashing materiaal. Hierdoor ontstaan met regelmaat verwarring bij zowel het schip als 
de sjorders. Voor de bemanning is het ook extra belastend qua onderhoud, inventarisatie, verven, etc.
Het verhaal dat op de bovenste lagen de twistlocks niet vastgezet worden, wordt tegengesproken, omdat de sjorders ze alsnog met een kooi in de kraan kunnen sluiten 
en openen, vooral hier in europa. (In het geval van de semi-automatische twistlocks met 1 koord, 

- de bovenste containers worden niet vastgezet;

Zichtlijn niet meegenomen tijdens planning. Er moeten 4 parameters ingevuld worden, deze staan echter altijd op dezelfde waardes ingesteld. Ook als er containers gep          



Loading instrument certificaat bekijkt alleen de shear forces, bending moments en torsional moments en intact stability. Overige modules worden buiten beschouwing 
gelaten.Er kan niet aangegeven worden wie de modules controleert en of ze wel overeen komen met het CSM.
Als lashing forces overschreden worden, zet de bemanning extra lashing materiaal in.

Naast het Loading Computer Certificate heeft dit schip ook een Lashing Computer Certificate volgens: GL Rules I-Pt.1 Ch.20, Stowage and Lashing of Containers. 
Schip geeft aan dat bij aankomst bij de eerste terminal gelijk alle cleats van de hatchcovers open worden gegooid en pas bij de laatste terminal worden de cleats weer 

Ook hier worden lashings losgemaakt op de rivier om tijd te besparen, maar de zeezijdes blijven vaststaat, zo ook de bottom twistlocks blijven dicht.
Ongelukje gehad aan boord in Gdynia met een OS. Lashingbar op z'n nek/rug gehad tijdens lashing operations door lashing company.
Verschillende types lashing materiaal worden niet opgenomen in het CSM. Bijvoorbeeld Chinees lashing materiaal wordt aan boord gebracht, maar niet in CSM 

Oude Program J.J. Sietas Loading System SLS by GL Issued: 09-11-2001, geeft geen mogelijkheid om een VGM check te doen. In de bestanden die aan boord 
komen, kunnen ze via notepad wel specifiek een container opzoeken en als spotcheck controleren of die een VGM heeft. Tijdens een spotcheck bleekt dit te kloppen. 

C/O geeft aan dat ze in Tilbury alle lashings al losgegooid moeten hebben vóór aankomst bij de terminal.

Geen records beschikbaar betreft gepleegd onderhoud aan lashing materiaal.
In het loading program kan de line of visibility niet meegenomen worden, terwijl dit bij andere sietas programma's wel het geval is. Wordt er tijdens het maken van het 

Wederom geeft de bemanning aan dat de druk erg groot is, vooral als er meerdere berths aangedaan moeten worden. Rusturen vs. commercieel 
belang/concurrentiepositie. Procedures en ondertekenen is vaak het wassen van handen in onschuld vanuit kantoorzijde/charterer. 



      

                       laatst worden in de zichtlijn, worden deze parameters niet aangepast.



1

 - ILT

Van: >
Verzonden: woensdag 8 mei 2019 21:15
Aan: Port State Controle
CC:  

Onderwerp: /Re port inspection CSM-container lashings on 08.05.19 at Rotterdam
Bijlagen: Inspection report - Container lashings,Rotterdam 08.05.19.pdf; P1020011.JPG; 

P1020010.JPG

Good evening Dear Sir, 

Pls be advised tt on 08.05.2019 at port Rotterdam vessel was inspected by the port inspection CSM-container 
lashings.  
During inspection  the one deficiently (code 17) was issued. The  deficiency was rectified.     

The lashing materials namely twistlocks with different brands which are not corresponded with ship CSM were 
separately stowed into the box with mark for "Damage lashing". 

Pls see attached photos. 

With kind regards, 
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Ministry of Infrastructure and Water Management
Human Environment and Transport Inspectorate 
Netherlands Shipping Inspectorate, Maritime Shipping Enforcement

PO Box 16191, 2500 BD Den Haag
Westelijke Parallelweg 4 3331EW Zwijndrecht
Phone:  + Inspection report theme inspection CSM - Container Lashings
E-mail: @ilent.nl FORM II

№ Reference
Nature of 
deficiency

Action 
taken Extra remarks

1
2
3

REMARKS:

Date:                                     

Code explanation:
·       10:  witnessed as rectified
·       16:  to be rectified within 14 days
·       17:  to be rectified before departure

·       99:  master instructed to...

Any required corrective action shall be reported in writing to the above mentioned e-mail address.

The inspection results are NOT recorded in the European Port State Control Database.
This inspection is a theme inspection carried out by the Netherlands Shipping Inspectorate only. 

Names, signatures and stamp:
(duly authorized officers of the Netherlands Shipping Inspectorate)



Opmerkingen n.a.v. de inspectie:
Vermeld op dit blad je algemene indruk en bijzonderheden waarvan je vindt dat deze van belang zijn voor de uitkomst van de thema-actie.

Het doel van dit blad is om risico's die niet naar voren komen uit de vragenlijst, bv omdat ze wettelijk niet zijn vastgelegd, specifieker in kaart te brengen.

Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

- een groot gedeelte van de twistlocks wordt niet vastgezet;
- trekkrachten die optreden in de lashings worden niet berekend;
- de ladingcomputer geeft aan dat zwaar op licht staat, dat krachten in sjorringen worden overschreden maar er wordt geen actie op ondernomen

En dan met alles de vraag: waarom wel of niet en welke risico's brengt dit met zich mee? 

- de bovenste containers worden niet vastgezet;

Vier containers stonden in rood in het computer systeem (heavy on light). De containers stonden echter onder de lashing bridges, op tier 84. 
Geen direct gevaar, maar toch wordt het alarm genegeerd. Bemanning reageerd alsof het gewon is.
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Ministry of Infrastructure and Water Management
Human Environment and Transport Inspectorate 
Netherlands Shipping Inspectorate, Maritime Shipping Enforcement

PO Box 16191, 2500 BD Den Haag
Westelijke Parallelweg 4 3331EW Zwijndrecht
Phone:  + Inspection report theme inspection CSM - Container Lashings
E-mail @ilent.nl FORM II

№ Reference
Nature of 
deficiency

Action 
taken Extra remarks

1
2
3

REMARKS:

Date:                                     

Code explanation:
·       10:  witnessed as rectified
·       16:  to be rectified within 14 days
·       17:  to be rectified before departure

·       99:  master instructed to...

Any required corrective action shall be reported in writing to the above mentioned e-mail address.

The inspection results are NOT recorded in the European Port State Control Database.
This inspection is a theme inspection carried out by the Netherlands Shipping Inspectorate only. 

Names, signatures and stamp:
(duly authorized officers of the Netherlands Shipping Inspectorate)



Opmerkingen n.a.v. de inspectie:
Vermeld op dit blad je algemene indruk en bijzonderheden waarvan je vindt dat deze van belang zijn voor de uitkomst van de thema-actie.

Het doel van dit blad is om risico's die niet naar voren komen uit de vragenlijst, bv omdat ze wettelijk niet zijn vastgelegd, specifieker in kaart te brengen.

Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

- een groot gedeelte van de twistlocks wordt niet vastgezet;
- trekkrachten die optreden in de lashings worden niet berekend;
- de ladingcomputer geeft aan dat zwaar op licht staat, dat krachten in sjorringen worden overschreden maar er wordt geen actie op ondernomen

En dan met alles de vraag: waarom wel of niet en welke risico's brengt dit met zich mee? 

- de bovenste containers worden niet vastgezet;
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Overzicht aantal inspecties aan boord van containerschepen (in  aangemerkt als 
containerschepen) per jaar in Nederland. 

Jaar: Geïnspecteerd (stuks) Postponed (stuks 
2014 104 2 
2015 67 2 
2016 78 5 
2017 103 7 
2018 113 12 

 

Overzicht aantal inspecties aan boord van containerschepen (in  aangemerkt als 
containerschepen) per jaar aangemeld in Europa (inclusief NL) Gegevens over 2014 waren op het 
moment van schrijven niet te destilleren uit Jaspersoft! 

Jaar: Geïnspecteerd (stuks) Postponed (stuks 
2014 - - 
2015 1776 37 
2016 1827 60 
2017 1830 94 
2018 1816 74 

 

Overzicht aantal lading gerelateerde deficiencies volcontainerschepen Nederland. 

 Deficiency  
Jaar 06101 

Cargo securing 
manual 

06103 
Other cargo - 
timber -
deck/construction  

 

06104 
Lashing 
material 

06107  
Cargo operation 

06199 
Other (cargo)  

 

12101 
Stowage/segregation/p
ackagingof dangerous 
goods  
 

2014 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 1 3 0 0 
2018 0 0 4 0 0 0 

 

Overzicht aantal lading gerelateerde deficiencies volcontainerschepen Europa (inclusief NL 
deficiencies) 

 Deficiency  
Jaar 06101  

Cargo 
securing 
manual 

06103  
Other cargo - 
timber -
deck/construction  
 

06104 
Lashing material 

06107 
Cargo 
operation  

 

06199 
Other (cargo)  
 

12101 
Stowage/segregation/p
ackagingof dangerous 
goods  
 

2014 3 2 8 1 4 10 
2015 6 0 10 3 1 2 
2016 4 0 15 12 1 1 
2017 3 0 8 8 2 0 
2018 6 0 8 6 2 1 

 

 



Overzicht aantal lading gerelateerde deficiencies general cargo, ro-ro, en suppliers in Europa 
(inclusief NL) Tussen haakjes het aantal NL deficiencies. 

 Deficiency  
Jaar 06101  

Cargo securing 
manual 

06103  
Other cargo - 
timber -
deck/construction  

 

06104 
Lashing 
material 

06107 
Cargo operation  
 

06199 
Other (cargo)  
 

12101 
Stowage/segregation/p
ackagingof dangerous 
goods  

 
2014 26(1) 2 13 15(3) 34(3) 7 
2015 29 2 13 18 26 7(1) 
2016 32 3 10 12 25(1) 2 
2017 20 2 11 17(3) 11 2 
2018 26 1 9 10(1) 14 4 

 



IMO Number (Visit Date) Ship
Name

(Visit Date) Ship
Flag Description

(Visit Date) Ship
Type Description

(Visit Date) Ship
Keel Laying Date

(Visit Date) Ship
Gross Tonnage Country Code Office Name Port Name Port Location

Name Anchorage ATA (Full) ATD (Full)
(ATA) Ship
Priority
Description

(Visit Date) Ship
Priority
Description

(Visit Date) Ship
Risk Profile
Description

First Visit Date Last Visit Date Inspection Result
Status

PSC Inspection
Type

Ropax Inspection
Type Is Detained

(Visit Date) ISM
Company IMO
Number

Total number of
deficiencies

Number of ISM
deficiencies

Defective Item
Code

Defective Item
Description

Deficiency Action
Code

Deficiency Is
Ground for
Detention

Deficiency
Comments

Germany Container 02-02-1994 3999,00 NL
Netherlands'
Shipping
Inspectorate

Rotterdam NLRTM False 19-04-2018
19:28:00

08-05-2018
14:30:00 No priority PI SRS 20-04-2018 28-04-2018 Validated More detailed

inspection False 10,00 ,00 06104 Lashing material 10 False
Found several
twistlocks on deck in
very poor condition.

Antigua and
Barbuda Container 07-06-1994 9991,00 NL

Netherlands'
Shipping
Inspectorate

Rotterdam NLRTM False 09-12-2017
15:00:00

14-12-2017
10:48:00 PII PII SRS 09-12-2017 14-12-2017 Validated More detailed

inspection True 6,00 1,00 06104 Lashing material 10 True

Found the
containers on deck
(loaded in previous
port) not lashed as
per cargo securing
manual. Numerous
twistlocks of
containers in lowest
tiers on deck are not
locked. First and
second tier
containers in all
bays on deck
(e.g.bays e.g.
009/010, 013/014)
are only for
50%lashed
compared to
sucuring manual. Of
the lost bay no 18,
several lashing rods
were in deteriorated
condition and

Antigua and
Barbuda Container 07-06-1994 9991,00 NL

Netherlands'
Shipping
Inspectorate

Rotterdam NLRTM False 09-12-2017
15:00:00

14-12-2017
10:48:00 PII PII SRS 09-12-2017 14-12-2017 Validated More detailed

inspection True 6,00 1,00 06107 Cargo operation 10 True

Found management
crew unfamiliair
with the instructions
in the cargo
securing manual
how to determine if
the GM of the
vessels last voyage
to Rotterdam was
within the allowable
limits of the cargo
securing manual,
taking into account
the acceleration
forces on the cargo
and lasing
materials.



IMO Number (Visit Date) Ship
Name

(Visit Date) Ship
Flag Description

(Visit Date) Ship
Type Description

(Visit Date) Ship
Keel Laying Date

(Visit Date) Ship
Gross Tonnage Country Code Office Name Port Name Port Location

Name Anchorage ATA (Full) ATD (Full)
(ATA) Ship
Priority
Description

(Visit Date) Ship
Priority
Description

(Visit Date) Ship
Risk Profile
Description

First Visit Date Last Visit Date Inspection Result
Status

PSC Inspection
Type

Ropax Inspection
Type Is Detained

(Visit Date) ISM
Company IMO
Number

Total number of
deficiencies

Number of ISM
deficiencies

Defective Item
Code

Defective Item
Description

Deficiency Action
Code

Deficiency Is
Ground for
Detention

Deficiency
Comments

Antigua and
Barbuda Container 07-06-1994 9991,00 NL

Netherlands'
Shipping
Inspectorate

Rotterdam NLRTM False 09-12-2017
15:00:00

14-12-2017
10:48:00 PII PII SRS 09-12-2017 14-12-2017 Validated More detailed

inspection True 6,00 1,00 06107 Cargo operation 10 True

Bay 18 was partly
lost overboard or fell
over on deck,
according loading
plan there were
several containers
loaded in the
highest positions (4
high above deck)
which were
weighting 22 tons,
according the cargo
securing manual
only 3,5 ton is
allowed in those
tiers. Also in lower
positions the
weights are
exceeding the
allowable limit as
per the manual.

Antigua and
Barbuda Container 07-06-1994 9991,00 NL

Netherlands'
Shipping
Inspectorate

Rotterdam NLRTM False 09-12-2017
15:00:00

14-12-2017
10:48:00 PII PII SRS 09-12-2017 14-12-2017 Validated More detailed

inspection True 6,00 1,00 06107 Cargo operation 10 True

Found the vessel
loaded with the
weights of
containers in
numerous positions
on deck ,exceeding
the maximum
allowable weight
limits as prescrbed
in the cargo
securing manual.

Cyprus Container 12-06-2007 8246,00 NL
Netherlands'
Shipping
Inspectorate

Rotterdam NLRTM False 02-01-2018
11:40:00

06-01-2018
15:30:00 PII PII SRS 03-01-2018 03-01-2018 Validated More detailed

inspection False 6,00 ,00 06104 Lashing material 16 False
Found significant
number of twist lock
in verry poor
condition.

Panama Container 17-12-1990 37071,00 NL
Netherlands'
Shipping
Inspectorate

Rotterdam NLRTM False 12-02-2018
18:56:00

13-02-2018
16:53:00 No priority PII SRS 13-02-2018 13-02-2018 Validated More detailed

inspection False 4,00 1,00 06104 Lashing material 17 False

Found lashing
equipment in bad
condition. All lashing
equipment in use
should be check
before use.



IMO Number (Visit Date) Ship
Name

(Visit Date) Ship
Flag Description

(Visit Date) Ship
Type Description

(Visit Date) Ship
Keel Laying Date

(Visit Date) Ship
Gross Tonnage Country Code Office Name Port Name Port Location

Name Anchorage ATA (Full) ATD (Full)
(ATA) Ship
Priority
Description

(Visit Date) Ship
Priority
Description

(Visit Date) Ship
Risk Profile
Description

First Visit Date Last Visit Date Inspection Result
Status

PSC Inspection
Type

Ropax Inspection
Type Is Detained

(Visit Date) ISM
Company IMO
Number

Total number of
deficiencies

Number of ISM
deficiencies

Defective Item
Code

Defective Item
Description

Deficiency Action
Code

Deficiency Is
Ground for
Detention

Deficiency
Comments

Panama Container 17-12-1990 37071,00 NL
Netherlands'
Shipping
Inspectorate

Rotterdam NLRTM False 12-02-2018
18:56:00

13-02-2018
16:53:00 No priority PII SRS 13-02-2018 13-02-2018 Validated More detailed

inspection False 4,00 1,00 06104 Lashing material 17 False

During sailing from
Bremenhaven to
Rotterdam the ship
lost 3 containers
and two hatches
were damaged.
Unclear if the crew
followed the
procedures
according the ISM
system. Some crew
not very familiar
with the ISM.
Lashing program
(not approved by
class) was used.
Cargo securing
manual not correctly
used. According
crew the company
was informed  by
email dated 12-02-
2018 about de
details of the of non
conformity indicated
by the lashing
program. No answer
received from
company (planner).

4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 8 8 8 8



IMO 

Number

(Visit Date) 

Ship Name

(Visit Date) 

Ship Type 

Description

Port Name Last Visit 

Date

Defectiv

e Item 

Code

Defective 

Item 

Description

Deficien

cy 

Action 

Deficiency Comments

Container Rotterdam 28-04-2018 06104 Lashing 

material

10 Found several twistlocks on deck in very poor condition.

Container Rotterdam 14-12-2017 06104 Lashing 

material

10 Found the containers on deck (loaded in previous port) not lashed 

as per cargo securing manual. Numerous twistlocks of containers 

in lowest tiers on deck are not locked. First and second tier 

containers in all bays on deck (e.g.bays e.g. 009/010, 013/014) 

are only for 50%lashed compared to  sucuring manual. Of the lost 

bay no 18, several lashing rods were in deteriorated condition and 

broken.

Container Rotterdam 14-12-2017 06107 Cargo 

operation

10 Found management crew unfamiliair with the instructions in the 

cargo securing manual how to determine if the GM of the vessels 

last voyage to Rotterdam was within the allowable limits of the 

cargo securing manual, taking into account the acceleration forces 

on the cargo and lasing materials.

Container Rotterdam 14-12-2017 06107 Cargo 

operation

10 Bay 18 was partly lost overboard or fell over on deck, according 

loading plan there were several containers loaded in the highest 

positions (4 high above deck) which were  weighting 22 tons, 

according the cargo securing manual only 3,5 ton is allowed in 

those tiers. Also in lower positions the weights are exceeding the 

allowable limit as per the manual.

Container Rotterdam 14-12-2017 06107 Cargo 

operation

10 Found the vessel loaded with the weights of containers in 

numerous positions on deck ,exceeding the maximum allowable 

weight limits as prescrbed in the cargo securing manual.

Container Rotterdam 03-01-2018 06104 Lashing 

material

16 Found significant number of twist lock in verry poor condition.

 Container Rotterdam 13-02-2018 06104 Lashing 

material

17 Found lashing equipment in bad condition. All lashing equipment 

in use should be check before use.

 Container Rotterdam 13-02-2018 06104 Lashing 

material

17 During sailing from Bremenhaven to Rotterdam the ship lost 3 

containers and two hatches were damaged. Unclear if the crew 

followed the procedures according the ISM system. Some crew 

not very familiar with the ISM. Lashing program (not approved by 

class) was used. Cargo securing manual not correctly used. 

According crew the company was informed  by email dated 12-02-

2018 about de details of the of non conformity indicated by the 

lashing program. No answer received from company (planner).

SKrooder
Tekstvak
70.3
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