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Onderzoeksrapport stabiliteit boomkorkotters 

 

Aanleiding 

In zijn onderzoek ‘Kapseizen en zinken viskotters - Lessen uit de voorvallen met 

de UK-165 Lummetje en de UK-171 Spes Salutis’ heeft de Onderzoeksraad voor 

Veiligheid u aanbevolen om te onderzoeken hoe groot het veiligheidsrisico van 

kapseizen en zinken van viskotters door gevaarlijke asymmetrische 

beladingstoestanden binnen de gehele Nederlandse kottervloot is en om 

maatregelen te nemen om dit risico tegen te gaan. Met de voorliggende 

rapportage is invulling gegeven aan de aanbeveling tot het doen van onderzoek.  

Geadviseerd besluit 

Ik adviseer u bijgevoegde brief te ondertekenen, waarmee u het 

onderzoeksrapport aan de Kamer aanbiedt. 

Kernpunten 

Het onderzoek toont aan dat vooral boomkorkotters kleiner dan 24 meter tijdens 

het vissen risico lopen op kapseizen. In de rapportage worden diverse 

maatregelen geopperd om dit risico te minimaliseren. Het betreft enerzijds het 

stellen van aanvullende eisen aan schip, uitrusting en operatie en het 

aanscherpen van de handhaving. Anderzijds gaat het om het vergroten van de 

bewustwording van het risico tot kapseizen onder bemanningen door het 

verbeteren van stabiliteitsonderwijs en de informatievoorziening over de stabiliteit 

van hun schip.  

U geeft aan dat u de Tweede Kamer in het voorjaar informeert over mogelijk te 

nemen beleidsmaatregelen. 

Krachtenveld 

Bij de uitvoering van het onderzoek hebben de onderzoekers uitgebreid 

gesproken met de ILT en de sector. De uitkomsten van het onderzoek zijn 

inmiddels met de ILT besproken en een gesprek met de sector staat in februari 

gepland. Het ministerie van LNV is ambtelijk geïnformeerd over het onderzoek. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 
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