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Wij hebben kennisgenomen van de brief van de Onderzoeksraad voor veiligheid (OVV) van

8 april 2021 (kenmerk 21.0002462, project PR2021.005) betreffende twee zeer ernstige voor-

vallen met boomkorkotters.  De OVV schrijft onder andere:

Uit het onderzoek blijkt dat boomkorkotters met een lengte van minder dan 24 meter in een

asymmetrische belastingstoestand buitengewoon instabiel kunnen zijn.  Een asymmetrische

beladingstoestand is bijvoorbeeld wanneer aan de ene zijde van het schip wel een vistuig in de giek

hangt en aan de andere zijde niet.  Het schip drijft dan niet meer rechtop in het water, maar krijgt

permanente slagzij.  De stabiliteit van dit soort boomkorkotters verslechtert drastisch en snel

wanneer een asymmetrische beladingstoestand optreedt.  Slechts een beperkte verdere toename

van de slagzij kan al leiden tot snel kapseizen en zinken van het schip.

Naar aanleiding van de brief zullen wij de schippers van boomkorkotters met een lengte van minder

24 meter, via hun belangenorganisaties in kennis stellen van de veiligheidsrisico=s die de OVV met de

brief onder de aandacht brengt en hen dringend adviseren de stabiliteitskarakteristieken van hun

schepen te kennen en de juiste maatregelen te nemen om ondermijning van de stabiliteit zoveel als

mogelijk is te voorkomen.

Voorts zullen wij onze volledige medewerking verlenen aan initiatieven van onze overheid ten

aanzien van de constructie van dergelijke zeevissersschepen en de opleiding en training van de

bemanningen ervan.

Met vriendelijke groet,
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