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Open dag MARIN
Op zaterdag 6 oktober opent MARIN in Wageningen haar
deuren voor een open dag.
 
Als u op de link klikt kunt u alle bijzonderheden hierover
lezen.
http://www.marin.nl/web/Events/Open-dag-Open-day-2012.
htm

Quote:
"Onvolwassen", een woord dat saaie mensen gebruiken om
leuke mensen te beschrijven.
 

LEDENVERGADERING
 
4 oktober 2012, Hotel Breukelen
10.00-11.30, voorafgaand aan symposium
(zie elders in dit blad)

BESTUURSVERGADERING
 
4 oktober 2012, Hotel Breukelen
09:00 - 10:00, voorafgaand aan de ledenvergadering

OP DE VOORPAGINA
 
Het nieuwe Offshore Patrol Vessel Hr.Ms. Holland van achteren gezien

(foto J.J. Bakker)
Voor meer info, zie elders in dit nummer.
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P-Trap is a simple and cost-effective  defence against pirates. It creates a  safety 
zone around the ship where it is vulnerable and keeps unwanted guests at a safe 
 distance. (watch the demo on www.PTRAP.com). The Royal Dutch Navy, 
The Royal Dutch Coastguard, The Royal Netherlands Sea Rescue  Organisation 
 successfully tested the  system.  Contact us for more information.

Simple and Effective Design for Defense Against Piracy

SAS AWARD

WINNER

www.PTrap.com

Westmark BV  |  Phone +31 (0)33 461 48 44

info@westmarkbv.com  |  The Netherlands  

WinnerFinalist Finalist

• Easily applied to any vessel
•  Passive non-lethal safeguard  
•  No crew involvement necessary
•  Deployed in minutes
•  Suitable for all weather 

conditions

PTRAP-AD-MS.indd   1 29-06-12   12:12



His  Masters'  Voice
 

 
Het is merkbaar dat de zomerperiode op zijn eind loopt, de uitnodigingen voor de diverse werkgroepen stromen
weer binnen. We zullen daar graag aan mee doen, dit is immers bij uitstek de gelegenheid voor de NVKK om haar
Nautische ervaring en kennis te delen met de diverse belangen en werkgroepen. Ook wij blijven zo op de hoogte
van wat er Nautisch speelt. Een van de hoogtepunten in het jaar voor de NVKK is het maritieme symposium dat wij
organiseren. Het Symposium van dit jaar gaat over de positie van de kapitein en bemanning, zij worden bij herha

ling gecriminaliseerd. In 2006 zijn de Guidelines on fair treatment of seafarers aangenomen, helaas laat de uitvoering vaak te
wensen over en voert de lokale rechtspraak bij incidenten de boventoon. Gerenommeerde sprekers zullen hun licht laten
schijnen over dit onderwerp, wij verwachten een grote opkomst op dit symposium. Het onderwerp kan niet vaak genoeg op
welke agenda dan ook terecht komen. Wij hopen op deze dag vele collega’s actief en gepensioneerd te mogen begroeten. We
hebben allemaal ongetwijfeld waargenomen dat de oceanen die we bevaren vervuild zijn, een treffend voorbeeld hiervan is de
Noord Pacific waar een groot gebied vervuild is met allerhande piepschuim en plastic .De VN hebben een nieuw verdrag aan
gekondigd om de rijkdom van de oceanen te beschermen, deze bescherming is nodig als gevolg van overbevissing, chemische
vervuiling en stijgende watertemperatuur. ”Gezonde Oceanen voor Welvaart", heet dit verdrag en is bedoeld om de coördinatie
en doeltreffendheid van de inspanningen voor de oceanen binnen alle VN-organisaties te verbeteren. De ecologische waarde
van de oceanen is van groot belang, gezonde oceanen zijn essentieel voor het leven op aarde.
Het is de bedoeling dat voor 2014 een globaal reddingsplan gepresenteerd wordt om de huidige plundering en vervuiling te
stoppen We kunnen dit initiatief alleen maar toejuichen.
 
A.van Binsbergen
Voorzitter
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Good crew selection pays off
Crew training has become an important part of fuel efficiency
gains. SHIP’S crew is the shipowner’s asset utiliser, maintainer and
operator. Get the wrong crew, especially in today’s highly sensitive
environment, and the results could become costly. 
 
There is a renewed need for owners that outsource their asset
management to make sure they know and trust their contrac
ted technical manager, crewing manager or operational man
ger. Making the wrong choices will lead to insurers seeing the
vessel as a higher risk. The bridge of the ship has become a
jungle of electronic equipment — it may threaten to usurp
traditional navigation skills but it is here to stay as such equip
ment is accepted as increasing safety. The engine room has
become a nest of technologies for monitoring and gauging
performance, the engineer’s role changing as quickly as the
engine technology does. Rules on environmental care in the
shipping industry are only going to increase over time, and
crews need to be up to date with these changes. All of these
factors, coupled with stresses over crew numbers, are putting
an added emphasis on crew responsibility. There is fear among
some insurers that owners do not understand the importance
of their crew and are not putting enough emphasis on the
human element. Norwegian P&I Skuld has been pushing the
human element recently. Assistant vice-president claims Flavia
Mellilo saying that while the updates to the Standards of Trai
ning, Certification and Watchkeeping for Seafarers will have an
impact, as will the International Labour Organisation’s Mariti
me Labour Convention when it comes into force, there is much
that can be done with crew awareness to reduce incidents and
accidents. One key message in getting crew to be an integral
part of the ship’s performance is to involve them more and
move away from the blame culture. This may be more easily
said than done. Litigation following any accident removes all
chance of simply learning from an incident and moving on.
Skuld would like to see incidents learned from and shipping
companies having the systems in place to ensure that the
whole company has the ability to respond to and learn from
activities, rather than have individuals with experience pass
them on. A well-experienced crew member with years of
knowledge of a vessel can only pass on so much before retire
ment. Having a system built into the crew management strate
gy that helps disseminate knowledge is a crucial part of ensu
ring ship operations remain safe and efficient. The same will
also be true of environmental management. When it comes to

operational measures that can be used to save a shipowner or
operator fuel, it is the crew that can make the difference. Crew
training has become an important part of fuel efficiency gains,
according to that who have talked to Lloyd’s List about their
fuel-saving strategies. In all cases where an owner has begun
the process of curbing fuel costs onboard, crew awareness and
a willingness to participate in such a strategy is seen as vital.
One technical director for a shipowner says that its masters
often try and adhere too rigorously to the terms of a charter
party when the vessel hits rough weather, increasing the wear
and tear of the vessel, as well as fuel consumption, and some
time still resulting in late arrival. A lot of fuel is burnt unneces
sarily on an overloaded engine, he says. The same is true with
lube oil consumption, many crews will over apply lube oil,
whereas a good engineer can save $130,000 a year. Crews work
well if they are employed within the company and work regu
larly with a specific vessel type, but in today’s market of mana
gement firms this is less of a reality. Competency and awareness
make a difference, he says. Ships’ engines are increasingly
complex and there is a general acceptance within the technical
departments of some shipowners that crew skills are not up to
the job. Smaller crews, officers demanding and being promot
ed at a younger age and the rapid increase in shipboard tech
nology mean that it is impossible for the crew to deal with
everything. Many operators have outsourced maintenance
contracts to shore-based riding crews. Nakilat, the Qatari state-
owned owner of the largest gas ships in the world, has given
Man Primeserv the job of rolling maintenance and care of
multiple engines and generators on these vessels. Goltens and
other engineering and maintenance firms are seeing more
work as owners come to realise that while they want to reduce
crews costs they now have to spend extra on new forms of
maintenance contracts.
 
Source: Lloyd’s List, Thursday 21 June 2012, 13:01 by Craig
Eason
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Ledenvergadering en bestuursvergadering

09:00 NVKK Bestuursvergadering

10:00 – 11:30 NVKK Ledenvergadering

13:00 – 17:00 NVKK Symposium

 1 Opening 
 

 2 Notulen ledenvergadering 26 april 2012 
 

 3 Mededelingen en ingekomen stukken 
    - veiling kunstcollectie
 

 4 Bestuursmededelingen 
 

 5 Commissiewerk 
 

 6 Financiën 
-         verantwoording symposium
-          

 7 BpfK 
-         Ontwikkelingen bestuur en pensioenraad
-          

 8 CESMA 
 

 9 IFSMA 
 

 10 Symposium 2012 
 

 11 Security 
 

 12 Rondvraag 
 

 
Voorafgaand aan het symposium op 4 oktober is onze ledenvergadering. Voor de bestuursleden: voorafgaand aan deze
ledenvergadering houden we nog een bestuursvergadering. Het programma ziet er dan als volgt uit:
 

 

AGENDA BESTUURSVERGADERING (09:00) 
Het zwaartepunt ligt bij de invulling van BPFK-onderwerpen (vacature bestuursfunctie, pensioenraad en de nieuwe pensioenwet
waarbij substantiele veranderingen op ons pad verwacht worden). Door de datum op 4 oktober te zetten, zijn wij in staat de meest
actuele ontwikkelingen  te behandelen.
 
 
 

AGENDA LEDENVERGADERING (10:00 – 11:30)
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MARITIEM 

INSTITUUT 

WILLEM 

BARENTSZ

HBO-Opleidingen MIWB
•  Maritiem Officier 

•  Ocean Technology 

•  Maritieme Techniek (deze opleiding wordt in Leeuwarden aangeboden)

Cursussen voor bedrijven en particulieren
Onder andere: Marine Resource Management, Scheepsmanagement,  

Ship Handling, Dredging, DP Induction, DP simulator, DP Sea Time Reduction, 

ECDIS, Radar (waarnemer en navigator), Elektrotechniek.

Meer info op www.nhl.nl/miwb

Het Maritiem Instituut Willem Barentsz verzorgt al 

meer dan 135 jaar maritiem onderwijs op Terschelling 

en is één van de best uitgeruste nautische en 

technische instituten in Nederland. 

Maritiem Instituut Willem Barentsz



Ship-borne measurements show EU policies have improved air quality in harbours

 
Ispra, 14 August 2012
Sulphur dioxide emissions from shipping have sharply decreased
in EU portsthanks to an EU policy which limits sulphur content in
fuels for ships at berth or atanchor in ports. Scientists at the Euro
pean Commission's Joint Research Centre measured key air qua
lity parameters in Mediterranean harbours before and afterthe
entry into force of the low-sulphur requirements in January 2010.
In Europeanharbours they found an average decrease of 66% in
concentrations of sulphurdioxide, a chemical compound that
poses risks to health and the environment.Measurements taken
in a non-EU port showed that levels of this noxioussubstance
remained the same.
The air quality measurements were carried out using an auto
mated monitoring station on the cruise ship Costa Pacifica
which followed a fixed weekly route in the Western
Mediterranean during 2009 and 2010. The concentrations of
sulphur dioxide were found to decrease significantly in three
out of the four Mediterranean EU harbours that were investi
gated: Civitavecchia, Savona and Palma de Mallorca; the daily
mean concentrations in all of the harbours decreased on
average by 66%. JRC measurements in the harbour of Barcelo
na were inconclusive because of large day-to-day concentrati
on variations. However, independent measurements from
monitoring stations in the harbour of Barcelona and in the vi
cinity of the harbour of Palma de Mallorca confirm a strong
decrease in sulphur dioxide concentrations from 2009 to 2010.
In contrast, no decrease in sulphur dioxide was observed in the
Mediterranean harbour of Tunis, and there was no reduction
in any of the other air pollutants that were measured in all four
harbours (Civitavecchia, Savona, Palma de Mallorca and Tunis).
This shows that the decreases in sulphur dioxide are a direct
consequence of the application of the EU requirements. The
study also confirms a correlation between sulphur dioxide and
chemical elements typically emitted from ship stacks which
demonstrates that ships were the main source of sulphur di
oxide in the harbours. The logistics for the automated ship-bor
ne monitoring station for air pollutants used in this work were
provided by Costa Crociere and the measurements were per
formed in collaboration with scientists from the Universities of
Genoa and Florence, the INFNLABEC Laboratory in Florence as

 
 
 
 
well as from the Institute of Environmental Assessment and
Water Research in Barcelona. 
 
Background
Sulphur dioxide is one of the main chemicals responsible for
formation of acid rain and particulate air pollution - a major risk
factor for cardiovascular and respiratory diseases. The 2005
amendment of Directive 1999/32/EC required that, as of Janu
ary 2010, all ships at berth or at anchor in European harbours
use fuels with a sulphur content of less than 0.1% by weight,
while previously, outside of Sulphur Emission Control Areas, a
sulphur content of up to 4.5% was allowed.
Ships traditionally use heavy fuel oil which, from 2012, can have
a sulphur content of up to 3.5% for cargo vessels (before 2012
this limit was 4.5%). The average sulphur content of heavy fuel
oil is about 2.4%. By comparison, the sulphur content of fuels
used in road vehicles must not exceed 0.001%. In line with the
broader environmental protection objectives of the EU and
strengthening a parallel agreement reached by the Internatio
nal Maritime Organisation, the European Parliament and the
Council have come to an agreement to be submitted to formal
vote after the summer on an amendment to the 1999/32/EC
directive to further reduce sulphur content of fuels used outsi
de of harbours. The maximum allowed sulphur content of ship
fuels will go down from 3.5% to 0.5% in 2020, and in the
Sulphur Emission Control Areas (the Baltic Sea, the North Sea
and the English Channel) the current limit of 1,5% sulphur
content for ship fuels will be reduced to 0.1% in 2015. The re
sults of the study, entitled 'Impact of a European directive on
ship emissions on air quality in Mediterranean harbours', have
been published in the scientific journal Atmospheric Environ
ment.  ( foto World Maritime News)
 
For more information:
For more on JRC's work on Air and Climate, see: http://ccaqu.
jrc.ec.europa.eu/home.php
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Het Senkaku-conflict

 
 The latest, dangerous standoff between Japan and China,
which brought violent protests across China, was sparked by
Tokyo's decision to "nationalise" a chain of disputed, gas-rich
islands in the East China Sea. But the row is just one manifesta
tion of a deeper, multi-faceted, and almost institutionalised
confrontation pre-dating the second world war. Coincidental
ly, September 18 marks the anniversary of an infamous event
that raised the curtain on the modern era of Sino-Japanese
tensions. The Mukden, or Manchurian Incident of 18 Septem
ber 1931, became the pretext for Imperial Japan's invasion of
northern China. The dynamiting of a section of track belonging
to the Japanese-owned South Manchuria railway near Mukden
(now Shenyang) was blamed by Japan on Chinese insurgents.
In truth, the Japanese military had itself deliberately staged the
explosion, a tactic copied by Hitler before he attacked Poland
in 1939. Within months, Japan had created a puppet state in
northern China. A long, sorry history of conflict ensued, and
many decades after Japan's defeat in 1945 Chinese commen
tators continue to complain that, unlike Germany, Tokyo has
never fully come to terms with its wartime actions, let alone
shown genuine remorse. Rows erupt periodically over the Ya
sukuni shrine in Tokyo, which, in Shinto belief, houses the
spirits or souls of soldiers who died fighting for the emperor.
Past visits to the shrine by senior Japanese politicians invariably
aroused Chinese fury. The sharpening dispute over the Sen
kaku islands, known as Diaoyu in China, is the most recent
product of this old narrative of violence, hatred, fear and grief
that continues, sporadically, to obstruct both nations in their
efforts to forge a more stable, trusting relationship. But under
standing its roots does not render it less potent.
Left to their own devices, relations between Japan and China
are bound to improve. Both economies need each other. China
is Japan's single largest trading partner and bilateral trade hit
a record $345bn last year. But things in the East China Sea are
rarely left to their own devices. A move by the Japanese
government to defuse an attempt by nationalists to buy dispu
ted islands in fish- and gas-rich seas, by buying them itself, has
led to six days of demonstrations in China. Japanese cars and
car dealerships have been attacked, factories have been tor
ched or broken into. Hundreds of Japanese companies and
offices have been forced to suspend operation. And the biggest

wave of protest since the two countries normalised relations in
1972 is not over yet. Below the surface, the politics of these
mass demonstrations are a good deal more complex. They are
undoubtedly officially sanctioned and serve as a useful outlet
for popular rage. But whether the protests are more than just
diversionary, whether they are an expression of some crisis
going on in the transfer of power from one generation of lea
ders to another, can not be said with any confidence. It is the
refore hard to predict with any accuracy just how far China will
take this. Thus far, the flag-waving on the high seas has been
ritualistic. Three Chinese marine surveillance ships entered
Japan's territorial waters but withdrew again afterwards, and
no landings were attempted. In Japan, which is facing its own
general election soon, there is a good deal of anxiety. On the
one hand, history teaches them that similar anti-Japanese
protests in China in 2005 and 2010 were short-lived. On the
other, the current prime minister, Yoshihiko Noda, who is un
popular over tax increases, faces his own pressures from those
who say Japan should be more forceful in defending its terri
torial rights. One of those is the son of the governor of Tokyo,
Shintaro Ishihara, whose plan to buy the islands in April led to
the crisis. Nobuteru Ishihara is one of five candidates for the
leadership of the opposition Liberal Democratic party. What
both Japan and China lack is a functional mechanism for dea
ling with these incidents. It is high time one was created. China
described Japan's decision to buy three of the uninhabited is
lets, which are thought to be surrounded by huge deposits of
natural gas, as a violation of its sovereignty. Japan says the is
lands have been an integral part of its territory since the late
19th century, claiming that China had only shown an interest
in them after studies pointed to the presence of potentially
valuable natural resources nearby. Chinese state media and
online activists united in calling for a boycott of Japanese
goods, while Chinese tourism authorities ordered travel agents
to cancel package tours to Japan during a week-long national
holiday in October. One newspaper warned Japan that it could
face another "lost decade" of economic stagnation if trade ties
are affected. China replaced Japan as the world's second-big
gest economy in 2010, but analysts said that both sides would
suffer from a prolonged trade spat. China is Japan's single
biggest trading partner and bilateral trade was worth a record
$345bn (£213bn) last year. "How could it be that Japan wants
another lost decade, and could even be prepared to go back
by two decades," said a front-page editorial in the overseas
edition of the People's Daily, a Communist party newspaper.
The paper said China had always exercised caution over
"playing the economic card", adding "but in struggles con
cerning territorial sovereignty, if Japan continues its provoca
tions, then China will take up the battle". The Senkaku dispute
now has been close to the boil for months. The prime minister,
Yoshihiko Noda, took the decision to buy the islands to head
off a more destabilising but popular proposal not only to ac
quire them but also to begin their active development. China's
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reaction, including unleashing mass protests, sending ships to
the area and threatening trade sanctions, was harsh but not
unusual. Under pressure from nationalist opinion, Noda has
taken a surprisingly inflexible public position: "There can be no
doubt that the Senkaku islands are part of Japanese territory,
both under international law and from a historical point of view.
The Senkakus are under the effective control of our nation, and
there is no territorial issue with any country over the islands,"
he told the Yomiuri Shimbun in July. He is now calling on China
to return to "calm" dialogue, without offering any concessions. 
The Americans, who still view themselves as the Asia-Pacific's

leading power, are increasingly nervous. "The confrontation
between Japan and China … has escalated to a truly dangerous
level," wrote the former US diplomat Stephen Harner in Forbes.
"Objectively it must be stated that it has been Japan that has
done the most to raise tensions. Further escalation cannot be
in the interests of either side. While his [Noda's] leadership in
domestic policy matters has generally been laudable, even
brilliant, in relations with China on this issue he seems captive
to interests that would lead Japan into a trap."
(bron: The Guardian UK)

Senkaku / Diaoyu Islands - Geography

Japanese name Chinese name Coordinates Area (km2) Highest eleva
tion (m)

Uotsuri-jima Diaoyu Dao 25°46´N    123°31´E 4.32 383

Taishō-jima Chiwei Yu 25°55´N    124°34´E 0.0609 75

Kuba-jima Huangwei Yu 25°56´N    123°41´E 1.08 117

Kita-Ko-jima Bei Xiaodao 25°45´N    123°36´E 0.3267 135

Minami-Ko-jima Nan Xiaodao 25°45´N    123°36´E 0.4592 149

Oki-no-Kita-iwa Da Bei Xiaodao 25°49´N    123°36´E 0.0183 nominal

Oki-no-Minami-iwa Da Nan Xiaodao 25°47´N    123°37´E 0.0048 nominal

Tobise Fei Jiao Yan 25°45´N    123°33´E 0.0008 nominal

(bron: Wikipedia)
The island group consists of five uninhabited islets and three barren rocks. These minor features in the East China Sea are located
approximately 120 nautical miles northeast of Taiwan, 200 nautical miles east of the Chinese mainland and 200 nautical miles
southwest of the Japanese island of Okinawa.[32]
 In ascending order of distances, the island cluster is located:
    140 kilometres (76 nmi; 87 mi) east of Pengjia Islet, ROC [33]
    170 kilometres (92 nmi; 110 mi) north of Ishigaki Island, Japan
    186 kilometres (100 nmi; 116 mi) northeast of Keelung, ROC
    410 kilometres (220 nmi; 250 mi) west of Okinawa Island, Japan

 
The depth of the surrounding waters of the continental shelf is approximately 100–150 metres (328–492 ft) except for the Oki
nawa Trough on the south. The existence of the back-arc basin complicates descriptive issues. According to Professor Ji Guoxing
of the Asia-Pacific Department at Shanghai Institute for International Studies, The Okinawa trough in context of back-arc basins
of the world.
China's interpretation of the geography is that: "...the Okinawa Trough proves that the continental shelves of China and Japan
are not connected, that the Trough serves as the boundary between them, and that the Trough should not be ignored ...."
Japan's interpretation of the geography is that: "...the trough is just an incidental depression in a continuous continental
margin between the two countries ... [and] the trough should be ignored ...."
Japan does not accept that there is a dispute, asserting that the islands are an integral part of Japan. Japan has rejected claims
that the islands were under China's control prior to 1895, and that these islands were contemplated by the Potsdam Declaration
or affected by the San Francisco Peace Treaty.
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Monster vandaag nog aan op
crewing@redwise.nl

Redwise zoekt enthousiaste maritieme professionals voor ship 
delivery-opdrachten, maritiem uitzendwerk en crew management 
op uiteenlopende scheepstypen.

www.onwijswerk.nl info@redwise.nl

Monster aan voor 
een wereldbaan

Follow us! 



All Quiet on the Eastern Front – or just an operational pause?
Dryads Thoughts, September 3, 2012
The SW monsoon has predictably resulted in a cessation in
Somali piracy in open ocean areas since its onset in June. As is
the norm for this time of year, wind and sea conditions prevent
pirate skiffs from being launched to attack and board merchant
vessels in all but sheltered areas, such as the Gulf of Aden,
Southern Red Sea and close in to the Omani coast. Getting off
the eastern beaches of Somalia isn’t easy either, so the threat
along this shoreline and further South toward the African ports
of Mombasa and Dar es Salaam is also, temporarily at least,
neutralised. All of the above said, Somali pirates are nothing if
not persistent and we have seen some indications of their
continued attempts to keep their business alive. A recent
double hijack of a dhow off Bosaso in August, along the nor
thern shore of Puntland, followed by the use of this acquisition
for an ‘upgrade hijack’ of a further dhow off Salalah (Oman) has
shown, in the most practical way possible, that Somali pirates
are not out of business, even if times are hard when compared
to the success of earlier years. The IMB reported July 2012 as
the first month without a confirmed attack since 2007 and
Lloyds List detailed the fact that year to date ransom payments
were down from $160 million to $29 million dollars when
compared to 2011. Even the recent Bosaso/Salalah double
hijack met with failure as coalition forces intervened to spoil
the pirates’ day with a coordinated operation to prevent their
return to Somalia. In the face of such figures, we could be for
given for thinking that it is ‘game over’ for Somali pirates, bea
ten into submission by coalition maritime forces and frustrated
by the layered defence of predictive intelligence, armed guards
and effective physical protection. To do so, however, would be
a big mistake because so little has changed when viewed
through the eyes of the maritime criminals in question. Piracy
is a very lucrative business and a very attractive line of work for
young Somali men who have few other prospects. Endless
supplies of them are lured by the glitter of earning more money
in a single hijack than they might in a lifetime of scraping a living
in the failed state of Somalia – a powerful motivator. Those that
organise and bank roll the activity are also unlikely to shut up
shop and invest their ill-gotten gains into property or the travel
industry and will be looking forward to and hoping for better
times ahead. Just as clear as the pirates’ intent to spread more
misery across the waters adjacent to the Horn of Africa is the

fact that the combined efforts of effective intelligence, BMP
compliance, armed security and the proactive efforts of Coali
tion Maritime Forces have made life very difficult for them. The
pirates have seen a downturn in their profitable business since
the end of the 2011 SW monsoon with only 15 successful hijacks
as compared to 44 for the same period the year before – down
by two thirds. So what is the message? Is Somali piracy dead? 
No. Has the risk been treated better than before? Yes. Many
recognise that piracy originating in the Horn of Africa is unlike
ly to go away until the root causes can be tackled on the
mainland of Somalia, but after a sustained period of success, it
appears that the medicine is having a positive effect. It would
be a big mistake to think that we could metaphorically ‘stop
taking the pills.’ Even if the pirate business has suffered a few
setbacks, the threat remains a very real one; the capability is
intact and the motivation of those engaged is unlikely to have
been diminished to the point of defeat. At the time of writing,
two large merchant ships under pirate control (Smyrni & Royal
Grace), lie menacingly at anchor on the northern Puntland
coast, within striking distance of the IRTC. The events of the
recent double hijack also shows that pirates are still prepared
to take to the seas to acquire new assets (Motherships) for
longer-range operations when the time is right. The threat is
out there now, but will certainly increase in the weeks
ahead. The SW monsoon will come to an end and a new ‘pirate
season’ will begin. Determined young men in fast boats will
once again put to sea in search of treasure. Unfortunately, the
acquisition of such treasure will result in misery and probable
harm for others. How successful Somali pirates are going for
ward will very much depend upon how well prepared the
vessels they target are. Those who plan well, adopt a layered
defence approach, observe BMP and remain constantly vigilant
will be least likely to become prey with those who do not more
likely to encounter misfortune. The message is a clear one –
complacency is the greatest threat and constant vigilance, the
greatest weapon in the fight against Somali pirates.
 
Ian Millen, Director of Intelligence
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Kapitein en strafrecht in een buitenlandse haven
Enkele strafrechtelijke aspecten van de positie van de 
kapitein in een buitenlandse haven.
 
Mr. Dr. P.J.J. van der Kruit
 
Inleiding
Aan boord van een Nederlands schip in een buitenlandse
haven wordt een matroos gearresteerd door de lokale politie,
zonder verdere uitleg. Deze matroos wordt vervolgens aan de
wal opgesloten. Mag dat zomaar? Wat zijn de juridische moge
lijkheden van de kapitein? Welk strafrecht geldt er eigenlijk aan
boord?
Om die vragen te kunnen beantwoorden zullen we eerst enke
le zaken onderzoeken, zoals wat is nu precies strafrecht, wat is
een Nederlands schip en welke wet- en regelgeving geldt er
aan boord van een Nederlands schip? Maar ook, wordt een
opvarende verdacht en welke rol heeft de kapitein binnen het
strafrecht?
Dit artikel beschrijft een algemene situatie waarop vele uitzon
deringen mogelijk zijn en waar meerdere interpretaties van het
recht mogelijk zijn. Het gaat voornamelijk over strafrecht en
niet over reguliere havenstaatcontroles.
 
Rechtsmacht
Rechtsmacht (jurisdictie) is de bevoegdheid van een staat om
regels vast te stellen en deze te handhaven. We spreken van
strafrechtsrechtsmacht (strafrechtjurisdictie) bij opsporing,
aanhouden (arresteren), vervolgen en berechten. Een andere
vorm van rechtsmacht is die in civiele zaken (civielrechtelijke
jurisdictie), zoals vorderingen wegens verlies of schadeclaims.
Deze vorm van rechtsmacht blijft hier verder onbesproken.
Een kuststaat mag in een haven, inclusief aan boord van daar
afgemeerde schepen, in beginsel zijn gehele nationale wetge
ving- en regelgeving laten gelden en handhaven, afgezien van
enkele uitzonderingen over diplomaten en oorlogsschepen.
Dit is gebaseerd op staatssoevereiniteit en het territorialiteits
beginsel.
Aan boord van een schip is het vlaggenstaat- of vlaggenbegin
sel van toepassing: een staat mag regels stellen en handhaven
aan boord van zijn schepen die de nationaliteit van die staat
bezitten. Nationaliteit van een schip blijkt uit de vlag die ge
voerd wordt door dat schip. Een Nederlands schip is een schip
dat op grond van Nederlandse rechtsregels gerechtigd is de
vlag van het Koninkrijk der Nederlanden te voeren.
Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid dat een niet-Neder
landse opvarende kan worden vervolgd en berecht door zijn
eigen staat, dit is gebaseerd op het nationaliteitsbeginsel. Dit
beginsel wordt verder in dit artikel buiten beschouwing gela
ten.
 
Indien een kapitein van een Nederlands schip in een buiten
landse haven komt, krijgt hij dus te maken met meerdere
rechtsmachten, voornamelijk die van de vlaggenstaat en die

van de kuststaat. De wet- en regelgeving van beide staten geldt
aan boord.
De rechtsmacht van de kuststaat heeft over het algemeen
voorrang boven de rechtsmacht van de vlaggenstaat, deze
voorrang is gebaseerd op internationale beginselen. Daarnaast
mag de vlaggenstaat geen personen aanhouden op het
grondgebied van de kuststaat, zonder toestemming van die
kuststaat. Dit is afhankelijk van onderlinge afspraken tussen de
staten, zoals uitlevering. Het is wel een internationale gewoon
te dat een kuststaat terughoudend zal zijn met het optreden
aan boord van een buitenlands schip, zeker indien blijkt dat
het strafbare feit niet veel invloed heeft op de kuststaat en dat
het recht van de vlaggenstaat mogelijkheden heeft om tot een
bevredigende oplossing te komen.
 
Strafrecht
In dit artikel spreken we over strafrecht, daarom volgt hier een
korte beschrijving van deze rechtssoort. In het strafrecht zijn
regels vastgelegd waaraan alle opvarenden zich moeten
houden. Houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt
hij een strafbaar feit en kan hij als verdachte worden aange
houden, worden vervolgd en daarna worden berecht.
In Nederland, en vele andere landen, worden er twee soorten
strafbare feiten onderscheiden: overtredingen en misdrijven.
Overtredingen zijn relatief lichte vergrijpen, misdrijven zijn
ernstigere feiten. Alle strafbare feiten staan in wet- en regelge
ving, zoals het Wetboek van Strafrecht, maar ook in de Zee
vaartbemanningswet en het Wetboek van Koophandel.
 
Een verdachte is een persoon die verdacht wordt van een
strafbaar feit. Er moet een redelijk vermoeden zijn, wat moet
blijken uit feiten of omstandigheden, dus niet uit geruchten of
vage aanwijzingen. Het vermoeden van een strafbare hande
ling moet redelijk zijn, niet alleen voor de opsporingsambte
naar, maar ook in het algemeen. Het vermoeden moet in de
richting van een bepaald strafbaar feit wijzen, bijvoorbeeld
moord of drugssmokkel. Dus niet een vermoeden van een
strafbaar feit in het algemeen.
 
Om een verdachte te mogen aanhouden dient men opspo
ringsbevoegdheid te bezitten, zoals politieagenten. In sommi
ge gevallen heeft de kapitein, volgens de Nederlandse wet, ook
opsporingsbevoegdheid. Opsporingsbevoegdheid is een al
gemene term, die ook de bevoegdheid omvat om dwangmid
delen toe te passen, dat is de bevoegdheid om inbreuk te
maken op de rechten van een mens. Denk hierbij aan aanhou
den, verhoren en fouilleren.
Een verdachte moet aangezegd worden dat hij verdachte is,
hij heeft dan zwijgrecht. De opsporingsambtenaar moet de
rechten van een verdachte respecteren, anders pleegt de op
sporingsambtenaar mogelijk zelf een strafbaar feit, en boven
dien komt het dan misschien niet tot een veroordeling van de
verdachte.
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Kapitein
In een buitenlandse haven kan de kapitein geconfronteerd
worden met allerlei instanties, zoals politie, kustwacht, immi
gratie of douane die volgens hun nationale recht een onder
zoek aan boord mogen instellen of één van de opvarenden
mogen arresteren. Of deze instanties het recht hebben om aan
boord te komen om daar een onderzoek in te stellen of één van
de opvarenden aan te houden kan meestal wel worden aange
nomen, maar het controleren van die bevoegdheid kan natuur
lijk altijd, denk hierbij aan het vragen om legitimatiebewijzen
en een proces-verbaal achteraf. Dit alles is afhankelijk van het
nationale recht van de kuststaat waar het schip zich op dat
moment bevindt.
Ter informatie wordt hier nog opgemerkt dat een kapitein van
een Nederlands schip bepaalde misdrijven die aan boord van
zijn schip zijn gepleegd moet melden aan het Nederlandse
Openbaar Ministerie, en wel bij de Officier van Justitie Noord
zee (Noordzeeofficier). Ook houdt de kapitein een register bij
van alle strafbare feiten die aan boord zijn gepleegd.
 
Of de aangehouden opvarende officieel verdacht wordt van
een strafbaar feit of dat hem alleen maar enkele vragen worden
gesteld over een bepaalde zaak is in Nederland een wezenlijk
verschil, maar dat kan niet in alle landen ter wereld worden
gesteld. Of de kapitein gewaarschuwd wordt dat er een onder
zoek wordt ingesteld aan boord of dat één van zijn opvarenden
wordt aangehouden wordt eigenlijk overgelaten aan de be
leefdheid van de lokale autoriteiten. Het tegenwerken van de
lokale autoriteiten door ze, bijvoorbeeld toegang te weigeren
om aan boord te komen, zou contraproductief kunnen werken.
Deze autoriteiten zouden mogelijk nadelige maatregelen zul
len nemen, zoals het laden of lossen stilleggen; hetgeen niet
altijd wordt gebaseerd op een duidelijke juridische basis.
Kortom, in een buitenlandse haven is het nationale recht van
de kuststaat leidend, waardoor de kapitein in veel gevallen niet
veel juridische bevoegdheden heeft.
 
Volgens het Nederlandse recht, heeft de kapitein soms de be
schikking over opsporingsbevoegdheid, inclusief het recht om
dwangmiddelen toe te passen. De kapitein heeft dit alleen
buiten het rechtsgebied van een Nederlandse rechtbank, dat
betekent op zee, inclusief buitenlandse haven, dus buiten
Nederland. Een kapitein heeft dan, onder voorwaarden, be
paalde dwangmiddelen tot zijn beschikking zoals aanhouden,
verhoren, fouilleren en in beslag nemen van goederen, maar
ook mag hij woongedeelten (hutten) betreden zonder toe

stemming van de bewoner.
Het zij hierbij nadrukkelijk gezegd dat de kapitein deze
dwangmiddelen alleen mag toepassen buiten Nederland en
onder aanwijzing van een Officier van Justitie in Nederland,
tenzij deze aanwijzingen niet kunnen worden afgewacht.
Achteraf moet zo snel mogelijk de Officier van Justitie geïnfor
meerd worden.
 
Conclusies
Aan boord van een Nederlands schip in een buitenlandse
haven heeft de kapitein te maken met twee rechtsmachten
waarbij die van de kuststaat prioriteit heeft. Indien er een
strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld aan boord of indien
één van zijn opvarenden als verdachte wordt aangehouden
heeft de kapitein mogelijk invloed, maar niet veel juridische
bevoegdheden.
De kuststaat treedt bij de uitoefening van haar strafrechtelijke
rechtsmacht echter op met de nodige terughoudendheid,
zeker indien blijkt dat het recht van de vlaggenstaat mogelijk
heden biedt voor een goede oplossing. Dat is voor Nederland
se schepen mogelijk het geval omdat volgens de Nederlandse
wet de kapitein onder bepaalde voorwaarden de bevoegdheid
heeft strafrechtelijk op te treden, en om bepaalde dwangmid
delen toe te passen.
 
Er zijn schrijver dezes geen cijfers bekend dat de kapitein
veelvuldig optreedt in zijn rol als opsporingsambtenaar in het
Nederlandse strafrecht, maar dat de mogelijkheid bestaat zou
soms een oplossing kunnen bieden.
 
In 2012 is dhr. P. van der Kruit toegetreden tot de vereniging. Dhr.
van der Kruit is directeur-eigenaar van het juridisch nautisch ad
viesbureau JNAB B.V. in Schagen. Met de expertise van JNAB B.V.
heeft de vereniging toegang tot nautisch-juridisch advies. Als lid
van de NVKK kunt u met vragen terecht op telefoonnummer
06-22788926 of peter@vanderkruit.com. Het dient uitdrukkelijk
vermeld te worden dat als NVKK-lid uw (financiële) afspraken en
contacten met JNAB B.V. buiten de vereniging en bestuurlijke or
ganisatie van de NVKK plaatsvinden.
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN KAPITEINS TER KOOPVAARDIJ

De positie van de kapitein

Symposium met toonaangevende sprekers 
uit de advocatuur en de zeevaart

Juridische en strafrechtelijke ontwikkelingen 
in de uitoefening van goed zeemanschap

Schipper naast wie?

donderdag 4 oktober 2012

UITNODIGING



Tijdstip   13.00 tot 17.00 met borrel na afloop

   Aanvang ledenvergadering 10.00 (besloten)

Locatie  Hotel Breukelen, Stationsweg 91 in Breukelen

Kosten   €20 voor NVKK/MKN leden  €40 voor niet-leden

   Studenten gratis bij vooraanmelding (beperkt aantal plaatsen) 

Aanmelding via nvkk@introweb.nl

mr. S. Terporten-Hop (dagvoorzitter)
persofficier 
Openbaar Ministerie Utrecht

Ms D. Fitzpatrick 
Executive Director 
Seafarers Rights International

prof. mr. dr. G.G.J. Knoops
Advocaat en hoogleraar 
Internationaal Strafrecht
Knoops’ advocaten

U kunt ook de antwoordstrook gebruiken of bellen naar 06 42224904

Wenst deel te nemen aan het NVKK symposium op 4 oktober 2012. 
Het entreegeld  (€20 voor NVKK/MKN leden  €40 voor niet-leden) 
heb ik overmaakt op bankrekeningnummer 60.58.65.124 t.n.v. 
Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij (ABN AMRO)

mr. E.J.L. Bulthuis
maritiem advocaat 
Van der Steenhoven advocaten

Dhr. F. Bloot
Senior Beleidsmedewerker 
Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Directie Maritieme Zaken

Bureau Veritas

S.V.P. versturen naar NVKK, Wassenaarseweg 2, 2596 CH Den Haag

SPREKERS

Onder vermelding van onderstaande gegevens bij voorkeur voor 24 september

Naam
Functie
Organisatie
NVKK/MKN lid   Ja/Nee  
Studentnummer



Het Petronius Mysterie

het 
petronius 
mysterie

Eén man is verantwoordelijk voor de grootste olieramp uit de
Amerikaanse geschiedenis. Maar wordt hij ook veroordeeld…

geert-jan alexander knoops
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alexander knoops
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In april 2010 gebeurt er een ernstig ongeluk op het olieplatform Petronius van 

Benson Oil Productions (bop) in de Golf van Mexico. Elf werknemers komen om en er 

ontstaat een groot lek waaruit miljoenen liters olie stromen. De schade aan de natuur 

en de economie is enorm. Vooral New Orleans – nog herstellende van de orkaan Katrina – 

wordt hard getroffen. Het aandeel van oliemaatschappij bop keldert en de overheid 

start een miljoenenfonds voor de slachtoffers.

In het onderzoek naar de oorzaak van de ramp wordt geconcludeerd dat de veilig-

heidsvoorschriften niet zijn nageleefd. De voorman van het olieplatform, Jay Nolan, 

wordt opgepakt en veroordeeld vanwege grove nalatigheid.

Jay Nolan laat het er echter niet bij zitten. Hij schrijft een brief naar het Innocence 

Project van Walter ‘Wiz’ Griffiths, waarin hij hem vraagt zijn zaak te onderzoeken 

omdat er sprake zou zijn van een gerechtelijke dwaling. 

Griffiths vraagt advocaat Matthew Baldwin om hem te assisteren in deze, in zijn 

ogen, bijzondere zaak.

In hun onderzoek komen ze erachter dat Nolan het slachtoffer is van een duister spel 

en staan ze voor de bijna onmogelijke taak om de onschuld van Nolan aan te tonen.

Geert-Jan Alexander Knoops is advocaat en hoogleraar 

internationaal strafrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij 

kreeg landelijke bekendheid toen hij vrijspraak bewerk-

stelligde voor de twee vermeende daders in de Puttense 

moordzaak. Als internationaal strafrechtadvocaat treedt 

hij onder andere op als defence counsel voor verschillende 

internationale instanties, zoals het Europees Hof voor de 

Rechten van de Mens in Straatsburg, het Rwanda-tribunaal, 

het Joegoslavië-tribunaal en voor het tribunaal voor Sierra Leone. Hij schreef eerder 

Advocaat van de vijand en Advocaat van de president waarin Matthew Baldwin ook de 

hoofdrol speelde.

www.awbruna.nl 9 7 8 9 0 2 2 9 9 9 4 3 1

 
 
door Geert-Jan Alexander Knoops

 
Één man is verantwoordelijk
voor de grootste olieramp uit
de Amerikaanse geschiedenis.
Maar wordt hij ook veroor
deeld…
 
In april 2010 gebeurt er een
ernstig ongeluk op het olieplat
form Petronius van Benson Oil
Productions in de Golf van
Mexico. Zestien werknemers
komen om en er ontstaat een
groot lek waaruit miljoenen li

ters olie stromen. De schade aan de natuur en de economie is
enorm. Vooral New Orleans – nog herstellende van de orkaan
Katrina – wordt hard getroffen. Het aandeel van oliemaatschap
pij BOP keldert en de overheid start een miljoenenfonds voor
de slachtoffers. In het onderzoek naar de oorzaak van de ramp
wordt geconcludeerd dat de veiligheidsvoorschriften niet zijn
nageleefd. De voorman van het olieplatform, Jay Nolan, wordt
opgepakt en veroordeeld vanwege grove nalatigheid. De
vrouw van Nolan laat het er echter niet bij zitten. Ze schrijft een
brief naar het Innocence Project van hoogleraar strafrecht
Walter ‘Wiz’ Griffiths, waarin ze hem vraagt te onderzoeken of
er in deze zaak geen sprake is van een gerechtelijke dwaling.
Griffiths vraagt advocaat Matthew Baldwin om hem te assiste
ren in deze, in zijn ogen, bijzondere zaak.In hun onderzoek
komen ze er achter dat Nolan het slachtoffer is van een duister
spel waarvan de spelers maar moeilijk te achterhalen zijn.
Geert-Jan Knoops is advocaat en hoogleraar internationaal
strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. Hij kreeg landelijke
bekendheid toen hij vrijspraak bewerkstelligde voor de twee
 
 

 
 
vermeende daders in de Puttense moordzaak. Als internatio
naal strafrechtadvocaat treedt hij onder andere op als defence
counsel voor verschillende internationale instanties, zoals het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, het
Rwanda-Tribunaal, het Joegoslavië-Tribunaal en voor het Tri
bunaal voor Sierra Leone. Hij schreef eerder Advocaat van de
vijand en Advocaat van de president waarin Matthew Baldwin
ook de hoofdrol speelde.
 
 

 
ISBN: 9789022999431
www.awbruna.nl
 
Prof. mr. dr. Knoops zal op 4 oktober a.s. deelnemen aan het
jaarlijks symposium. Zie elders in dit blad voor verdere info.
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Costa Concordia disaster continues to threaten Carnival Corp. with lawsuits
 
Up to 1,000 Giglio Island businesses and hundreds of passen
gers that were aboard the capsized Costa Concordia cruise ship
back in January are pushing forward with U.S. lawsuits against
Miami-based Carnival Corporation, seeking millions in dama
ges and compensation. However, certain legal implications
may force them to take their suits over to Italy.
The lawsuits filed in both federal and state courts claim that
Carnival is the corporate parent of the Costa brand, which
operated the vessel, and is ultimately responsible for any safe
ty violations, negligence or recklessness that may have led to
the accident that claimed over 30 lives, according to the Was
hington Post.
Local businesses on Giglio Island, where the luxury liner ran
aground, primarily survive off of tourism. They are arguing that
the disaster discouraged visitors, polluted environmentally
sensitive local waters and depressed property values.
Carnival’s subsidiary, Costa Crociere, does operate out of Italy
and the Concordia never sailed to a U.S. port. However, allega
tions note that all of Carnival’s brands report to its headquarters
in Miami, Florida. Plaintiffs believe that the Concordia tragedy
could have been prevented by insisting on better training of
officers, safer operation and navigation of ships, and eliminati
on of the recklessness by Carnival headquarters.
One lawsuit alone represents 155 passengers from 14 coun
tries, including some U.S. citizens. All together, the lawsuits
seek tens of millions of dollars in damages from Carnival.
Carnival’s court filings maintain that the Costa line is a separa
te corporate unit and that any lawsuits should be filed in Italy.
Lawyers for Carnival say the company does not own the

 
Concordia and does not manage Costa’s day-to-day activities.
Law experts have stated that Italian courts generally take sig
nificantly longer than their U.S. counterparts to deal with simi
lar lawsuits and that there is no process of bringing a class ac
tion in Italy, as the businesses involved are demanding. Accor
ding to the Washington Post, Italy also does not allow attorneys
to work on a contingency fee basis in which the lawyer’s fee
comes out of any settlement or verdict; damages for pain and
suffering and emotional distress are harder to collect.
On the opposite hand, Carnival insists that everything to do
with the Concordia disaster and subsequent investigations is
more readily available in Italy, including witnesses, documents
and other evidence.
None of the lawsuits are currently close to going to trial. A U.S.
District Judge will soon decide whether or not to dismiss the
Giglio Island businesses lawsuit based on Carnival’s claim that
it belongs in Italy. The passenger lawsuits still have to deal with
one major obstacle. Tickets for the Concordia cruise include a
forum clause, in which the passenger agrees by making the
purchase that any legal action would be filed in Italy. Based on
this, lawyers aiming for Carnival in the U.S. would need to
convince a judge that Carnival and Costa are identical, and that
enforcement of the clause is irrational or unjust.
 
(bron: The Maritime Executive, Wednesday, September 12, 2012) 

Unmanned aircraft (UAV) for piracy reconnaissance
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navies use unmanned aerial vehicles such as the Boeing ScanEagle to capture intelligence on pirate activities. Image courtesy
of Boeing.
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Waarom blijven we toch zeuren over die privébewakers?
 
Afgelopen zomermaanden verschenen in diverse bladen arti
kelen over de inzet van privébewakers als bescherming tegen
zeeroverij. Het bleef echter bij het oude verhaal: reders zijn
uiterst tevreden over de verrichtingen van de Koninklijke Ma
rine, maar het is niet slagvaardig genoeg. Defensie kan niet
anticiperen op de snelle wijzigingen in de vaarschema’s van
reders, aanvraagtermijnen zijn te lang, de kosten die Defensie
in rekening brengt zijn te hoog. Daarom rest reders niets anders
dan zich schuldig te maken aan burgerlijke ongehoorzaamheid
en gewapende private beveiligers in te huren. Burgerlijke on
gehoorzaamheid? Jazeker, demissionair minister van Veilig
heid en Justitie Opstelten heeft vorig jaar nog eens gewaar
schuwd dat het inzetten van gewapende particuliere beveili
gers aan boord een overtreding van de Nederlandse wet is en
kan leiden tot vervolging. Rederijen zijn van mening dat Ne
derland, als een eenzaam eiland in de wereld maar blijft vol
houden dat het illegaal is. De meeste landen zouden hun
wetgeving al hebben aangepast. Nederland houdt vast aan het
principe, dat de overheid het geweldsmonopolie (ook wel de
“zwaardmacht” genoemd) niet uit handen wil geven. In praktijk
blijkt er toch nog een eilandenrijk te bestaan van landen die er
net zo over denken als Nederland. Volgens de Nederlandse wet
is het dus een overtreding als aan boord van schepen onder
Nederlandse vlag gewapende particuliere beveiligers worden
ingezet. Even ter herinnering aan iets dat u natuurlijk allang
wist: Een kapitein op wiens schip deze beveiligers komen, heeft
daarmee kennis van een strafbaar feit. Hij dient dit te melden.
Zo niet, dan maakt hij zich ook schuldig aan een strafbaar feit.
Voelt u de spagaat al?
Demissionair van Defensie Hillen raakt intussen geïrriteerd
door het aandringen op particuliere beveiliging door de reders
vereniging, terwijl door het kabinet duidelijk is uitgesproken,
dat het geen optie kan zijn. Telkens als de minister de reders
tegemoet komt, komen zij met een hogere eis. De bewindsman
vindt dat bescherming van de Nederlandse koopvaardij be
langrijk is en heeft de afgelopen maanden alle ruimte vrijge
maakt, om de reders tegemoet te komen. Zo verlaagde hij de
prijs van een mariniersdetachement aan boord tot € 5000 per
dag en nóg klagen de reders, terwijl zij wél bereid zijn om voor
een reisje met een team van particuliere beveiligers € 10.000 –
50.000 neer te tellen.
 

De rechtsgeleerden
Prof. mr. dr. G.J. Knoops houdt in het NRC van vrijdag 17 augus
tus een pleidooi voor toelating van privébewakers. Zoals we
van hem zijn gewend, een gedegen en correct stuk. Aan de
hand van talloze nationale en internationale wetsartikelen
wordt getracht aan te geven dat er mogelijkheden zijn om de
bewakers toe te laten. Helaas komt hij niet verder dan een
theoretisch juridisch betoog. Hij gaat voorbij aan een aantal
belangrijke praktische zaken. In zijn artikel zou hij niet de vraag

 
moeten stellen “waar die privébewakers nou blijven”, beter was
geweest zich de vraag te stellen hoe de veiligheid aan boord
op internationaal juridisch gebied verzekerd kan worden. Ook
zou hij zich bijvoorbeeld kunnen verdiepen in een waterdichte
definitie van zeeroverij, zodat het mogelijk wordt het probleem
internationaal onvoorwaardelijk aan te pakken. Sinds 1982
(UNCLOS III) moeten we het doen met een gekunstelde defini
tie, die marines maar al te vaak belet om de criminelen te grij
pen. De richtlijnen die de IMO ten aanzien van private beveili
gers in 2011 heeft uitgevaardigd zijn voor de heer Knoops een
blijk van veranderd mondiaal inzicht in de opvatting over ge
weldsmonopolie. De IMO geeft richtlijnen, die worden onder
steund door haar leden. Het al dan niet uit handen geven van
een geweldsmonopolie is echter een zaak van een natie zelf.
Het EU-gelijkheidsbeginsel (artikel 2 van het Verdrag van Lis
sabon) wordt ook aangehaald. Dit in verband met de vele
landen in Europa, die private beveiligers wél toestaan. Dus: ook
Nederland zou dat moeten doen. Ziet de heer Knoops hierbij
het volgende over het hoofd? Op onder Nederlandse vlag va
rende schepen is de Nederlandse wetgeving van toepassing.
Nederlandse reders hebben al vele schepen uitgevlagd omdat
de Nederlandse wetgeving ten aanzien van privébewakers niet
wordt aangepast, zo wordt bij monde van de Redersvereniging
in de media gezegd. Nederlandse opvarenden komen daarmee
onder een andere vlag te varen met een andere wetgeving. Het
verdrag slaat op EU-burgers, waarmee de zaak aan boord van
schepen nóg ingewikkelder wordt. Tenslotte haalt de heer
Knoops artikel 2 van het EU-Verdrag voor de Rechten van de
Mens aan, dat “het recht op leven” moet waarborgen. Maar
heeft dit recht alleen maar te maken met de verplichtingen van
de overheid inzake het uit handen geven van het geweldsmo
nopolie? In onze ogen neemt de kans op geweldsescalatie
daarmee juist toe. Betrokkenen (rederij, kapitein, bemanning)
moeten er in de eerste plaats zélf alles aan doen om risico’s te
vermijden. Het zou niet juist zijn om dat af te wentelen op de
Nederlandse staat.
Inmiddels heeft ook prof. mr. dr. Y. Buruma een artikel geschre
ven in het Nederlands Juristenblad (afl. 29, blz. 2023). Ondanks
dat hij een aantal keren de kern raakt, draait hij teveel om het
probleem van beveiliging heen en doet hij geen heldere uit
spraken. Dat is jammer. Indien hij zich meer had verdiept in de
materie had hij een krachtiger signaal kunnen geven. Hij besluit
met de opmerking dat hij ook geen definitief antwoord heeft.
De bedoeling en toegevoegde waarde van zijn stuk zijn ondui
delijk.
 
Het is teleurstellend telkens te moeten constateren, dat de
wetsgeleerden de rol van de kapitein niet belichten. Neen zelfs
in het geheel niet noemen. Zijn zij niet op de hoogte van de
wettelijke verplichtingen en functie van de kapitein? Vinden zij
het verwaarloosbaar? Spelen andere belangen een zwaardere
rol? In het verleden was dit ook geval in de Haagse politiek.
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Maar inmiddels heeft de NVKK de positie van de kapitein wel
op de kaart gezet.
 
Gewapend geweld noodzakelijk?
De belangrijkste vraag die in de discussie over beveiliging
tegen zeeroverij in het geheel niet aan de orde komt is, of ge
wapende beveiliging wel noodzakelijk moet worden geacht.
Zijn er misschien ook andere, geweldloze middelen om sche
pen te beveiligen tegen ongewenste indringers? In principe is
een scheepsbemanning geen voorstander van het gebruik van
geweld, omdat zij zich zeer bewust is van het escalatierisico.
Toepassing van geweldloze oplossingen kent in de meeste
gevallen geen juridische beperkingen. Het werkt overal in de
wereld en is onafhankelijk van een beschermende krijgsmacht.
In Nederland en Denemarken heeft kort geleden een groep
maritieme veiligheidsdeskundigen het initiatief genomen om
zich uitsluitend op geweldloze oplossingen tegen zeeroverij te
richten. Hun samenwerkingsverband, de “Maritime Security
Alliance” (MSA) heeft zich voor het eerst gepresenteerd op de
SMM International Trade Fair in Hamburg, vorige week. De MSA
is van mening dat gewapende beveiliging van koopvaardij
schepen op termijn geen houdbare optie kan zijn. Gewapend
geweld maakt koopvaardijschepen, die overal in de wereld
komen, teveel afhankelijk en veel landen staan het niet toe. Het
moet mogelijk zijn om een pakket duurzame en geweldloze

oplossingen te ontwikkelen die koopvaardijschepen betrouw
bare en overal in de wereld toepasbare veiligheid geven. Vele
initiatieven op dit gebied zijn er al geweest. Maar omdat de
meeste reders er geen belangstelling voor hadden, is het bij
concepten gebleven. Die moeten verder worden uitgewerkt
tot een betrouwbaar pakket maatregelen.
 
Onvoorwaardelijke veiligheid van de opvarenden is waarvoor
de NVKK pleit. Veiligheid die overal in de wereld gegarandeerd
kan worden, onafhankelijk van de plaats of situatie waarin het
schip zich bevindt. De NVKK is van mening dat gewapend ge
weld aan boord geen primaire oplossing moet zijn. Eerst moet
naar geweldloze middelen worden gezocht. Indien zou blijken
dat gewapende bescherming tóch de enige optie is, kiest de
NVKK voor militaire bescherming.
 
H.A. L’Honoré Naber
 
 

Maersk anti-piracy and hostage survival course
Maersk Training Centre and Citadel Solutions are working together on a new anti-piracy and hostage survival course in Svend
borg, Denmark - Danish Maritime Magazine. The course, based on the contents of the hostage manual Coping with Capture, will
be held for the first time 17 and 18 September. Hostage instructors, crisis psychologists and survival experts from Citadel Solu
tions will be teaching the course "Counter piracy and hostage survival" which is Maersk Training Center's recent approach to
address the threat of piracy. The course lasts two days, has room for 24 participants and covers topics such as cooperation with
private armed guards, stress related to pirate attacks, psychological first aid, debriefing and much more.
(Bron: Danish Maritime Magazine 6 sept. 2012) 
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Piracy on the rise in West Africa
 
Worldwide Incidents: updated on 30 August 2012
Total Attacks Worldwide:        210
Total Hijackings Worldwide:    23
 Incidents Reported for Somalia:
Total Incidents: 70
Total Hijackings:13
Total Hostages: 212
Current vessels held by Somali pirates:
Vessels: 11 Hostages: 188. 
 
The ICC International Maritime Bureau’s Piracy Reporting
Centre (IMB-PRC) has recorded a spike in activity off the coast
of West Africa. Since 18 August 2012, three vessels have been
hijacked by pirates in this region. These recent attacks are no
table as they have all been against tankers, with the purpose
of stealing the valuable cargoes on board. Furthermore, the
incidents reported off West Africa are characterised by the
degree of violence used against crew. On 18 August 2012, a
tanker was hijacked whilst at anchorage off Lome. Another
tanker was attacked nearby on 28 August 2012. On 5 Septem
ber 2012, a tanker was boarded whilst at anchorage off Lagos.
In the last case, the crew secured themselves in the vessel’s
citadel whilst the Nigerian navy despatched a helicopter and
warship to successfully rescue the vessel. IMB Director Potten

gal Mukundan commented: “The attacks off West Africa follow
a different modus operandi from pirate activity in other parts
of the world. In addition to armed robbery, the more serious
attacks involve the hijacking of product tankers to steal a part
of the cargo. All the attacks usually involve high levels of vio
lence against the crew. After the hijacking the product is ligh
tered on to smaller vessel to be taken and sold illegally in the
region. There has long been a market for the distribution and
supply of these illegal oil cargoes”. Up to 5 September 2012,
there have been 40 reported attacks on vessels in the Gulf of
Guinea, with 19 vessels boarded and eight successfully hijack
ed. In total, 168 crewmembers have been taken hostage and
two have lost their lives. Mr Mukundan continued: “There
continues to be a serious problem with under-reporting of at
tacks in this area. This may be because of a fear of reprisals or
a feeling that little will change as a result. The IMB recommends
that every attack is reported because it is only by bringing the
scale of the crime into the open that authorities will allocate
appropriate resources to deal with piracy.”The IMB-PRC recom
mends vigilance to all vessels operating in this region and urges
the prompt reportage of any suspicious activity.
(Bron: International Maritime Bureau)
 

 

WANTED: Pirate fighters. Earn $50,000 
All you need is some weapons training (preferably with a .50
calibre heavy machine gun), and experience in the Special
Forces and you could earn around $50,000 a trip. Oh, and you’ll
need the balls to travel through pirate-infested waters and
defend cargo ships against Kalashnikovs and rocket-propelled
grenade launchers.
According to Professor Sarah Percy, an expert on mercenaries
and piracy, Australian ‘soldiers of fortune’ – generally with a
military background - are already joining up to fight the Soma
lian pirates who attack hundreds of boats each year and take
hundreds of people hostage. Prof Percy, from the University of
WA’s political science and international relations department,
said Australians are highly valued employees because of their
training and because they work well with UK and US gu
ards. She said marine security was the next big thing as demand
for mercenaries in Iraq and Afghanistan fades, but she warned
the shipping industry was the “dodgiest industry” with a histo
ry of treating employees badly. So maybe the desk job isn’t so
bad after all. While Prof Percy said an Australian looking for this
sort of private security work should probably start passing CVs
around the private military companies, or just head to London
and start spreading the word, some operations do advertise.
Protection Vessels International Ltd. has hired about 1000
former British Royal Marines to protect ships from piracy. Ma
naging Director Dom Mee told Bloomberg that armed guards

were now an “effective solution”. “The pirates will back off and
wait to find a vessel that isn’t armed. For the vessels that are
unable to protect themselves, the violence will be quite inten
se,” he said. A report released by the Lowy Institute yesterday
found the “private counter-piracy boom” was “creating fresh
problems”. It’s a violent situation and the legal context is murky.
While some companies are professional and reputable, there
are also rogue operators and individual mercenaries creating
all sorts of trouble. For example, Italian Marines are awaiting
trial for murder after they killed two fishermen they suspected
of piracy. In Pirates and Privateers, author James Brown says
piracy is getting worse and authorities are failing to control it,
so private operators have stepped into the breach. He warned
some of them act as “seaborne vigilantes” who could even be
defined as pirates themselves. It’s a deadly business with fata
lities on both sides, a possibility of being kidnapped and killed
or ransomed, and probably deadly dull between pirate attacks.
So what are you waiting for?
Read more: http://www.news.com.au/news/how-you-could-
earn-50000-fighting-pirates/story-fnejlrpu-1226473366360
#ixzz25CCdiRDi
(Bron:  Tory Shepherd, September 13, 2012, news.com.au)
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DNV Launches the OPera Concept, a High Voltage Floating Power Station
gCaptain, by Rob Almeida, September 18, 2012
 
 
 
 
The OPera power system, image: DNV
 
 
 
As oil and gas companies extend their presence to remo
te and ultra-deep waters, one of their main challenges is
to maintain environmentally responsible operations
while maximizing returns on investment. Just like the
shipping industry, stationary floating facilities like FPSOs
and other Floating Production Units (FPUs) require an enormous amount of power while in operation. Det Norske Veritas (DNV)
announced today the launch of a new concept called OPera – the Offshore Power system for the new era, which consists of a
highly efficient power hub and an electrical transmission system, supplying cleaner power to a network of offshore installations.
Essentially, a high voltage power grid supplied by a floating power station. The power hub has a gas fired combined cycle power
plant that increases power generation efficiency by more than 15%, compared with conventional gas turbines alone. The power
generation arrangement reduces CO2 emissions with approximately 40%. By consolidating power generation, the power hub
also allows equipment to run at more optimal load. This is a major benefit, as it further reduces fuel consumption and overall
emissions. The power hub is fueled by associated gas or parts of the export gas produced. The OPera concept can be detailed
in different sizes and adapted to different field developments. With the increasing power demand offshore, particularly from
subsea consumers, this concept can serve as a more responsible power supply, reducing emissions. A shared power sources also
frees up deck space on the connected installations that can be utilized in a number of ways, to be decided by the stakeholders
involved. The pre-salt areas offshore Brazil is an area with massive investments and tens of new future FPSOs, making a good
case for shared power supply as well as other shared resources. This is the case example we have focused on when developing
the OPera concept. Having a shared power sources saves a lot of power generation equipment and deck space on the connected
FPSOs, to be used e.g. for increased lay down areas, redundant or optimized oil & gas processing equipment, improved safety
and more.
Another interesting area is the North Sea developments. In addition to connecting to different platforms, OPera may also be
connected to shore and serve as a hub for future offshore grids. The OPera concept is highly flexible in size and configuration,
making it relevant for different types of fields and offshore lay outs. The modular power arrangement makes possible future
scaling up (or down) of capacity to meet the power needs of future installations or escalated power demand of existing connec
ted installations. Depending on water-depth, different platform and hull-designs can support the power plant. To accommoda
te the power equipment in ultra-deep water scenarios, like pre-salt Brazil, a semi-submersible platform seems the ideal configu
ration. For shallow water a fixed structure or barge may be optimal. Transformers step up the voltage before the power is distri
buted to the connected installations. To ensure supply reliability, installations are connected in a closed loop configuration,
providing redundant connections. Depending on distances and power capacity, both Alternating Current (AC) and Direct Current
(DC) can be viable options.
 
 

Deployment of large subsea power consumers like subsea
compression, image: DNV
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Kustwacht, 25 jaar wakend in dienstbaarheid

 
 
 
‘Kustwacht, 25 jaar wakend in dienstbaarheid’, is de titel van
een zeer interessant boek dat werd uitgegeven door onze
Nederlandse Kustwacht ter gelegenheid van haar 25 jarig be
staan op 26 februari 2012. In dit boek wordt niet alleen een
weergave gegeven van de gang van zaken sedert de onderte
kening van de overeenkomst door 6 ministers op 26 februari
2012 waarmee de Kustwacht ontstond als samenwerkingsor
ganisatie van een groot aantal overheidsdiensten met opera
tionele Noordzeetaken. Zeer uitgebreid komen ook alle voor
vallen, ongelukken, rampen etc. aan de orde waarbij de Kust
wacht betrokken was. Als eerste ramp wordt echter niet een
gebeurtenis na 26 februari 1987 aangehaald maar een ramp
die zich voltrok in de nacht van 5 op 6 juli 1882 door het met
man en muis vergaan van de rammonitor Zr. Ms. ‘Adder’. Dit
schip verging op haar reis van IJmuiden naar Hellevoetsluis op
nog geen 5 mijl voor de kust van Scheveningen. De ramp werd
echter eerst op 8 juli bekend door het aanspoelen van stoffe
lijke overschotten. De verontwaardiging was groot, niemand
had de ramp zien gebeuren en door een communicatiefout
werd het schip ook niet vermist. Feitelijk was deze ramp aan
leiding voor het opzetten van een ‘eerste’ Kustwacht, onder het
beheer van het Loodswezen. In de inleiding van het boek komt
verder aan de orde wat de aanleiding was voor het ontstaan
van het samenwerkinsgorgaan in 1987. In aanvang werden
onduidelijkheden zichtbaar in de organisatiewijze, met name
door de aansturing vanuit de verschillende ministeries en na
een aantal organisatiewijzigingen die uitgebreid aan bod
komen in het boek. Ook nu is de Nederlandse Kustwacht een
zelfstandige civiele organisatie met eigen taken, bevoegdhe
den en verantwoordelijkheden die taken uitvoert op de
Noordzee voor zes ministeries, t.w. Infrastructuur en Milieu,
Defensie, Veiligheid en Justitie, Financiën, Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie en Binnenlandse zaken en Koninkrijks
relaties. Voor de uitvoering van deze taken worden varende en
vliegende eenheden ter beschikking gesteld door de Rijksre
derij van Rijkswaterstaat Noordzee en een aantal participeren

de diensten. Na de organisatieaanpassingen is het ministerie
van Infrastructuur en Milieu het coördinerend ministerie en het
ministerie van Defensie is de beheerder van het operationele
deel van de Kustwacht, het Kustwachtcentrum.  De dagelijkse
operationele leiding berust bij de Directeur Kustwacht. De Raad
voor de Kustwacht is verantwoordelijk voor de Kustwacht. In
de Raad voor de Kustwacht zijn de deelnemende ministeries
op directeur-generaal niveau vertegenwoordigd. Het Kust
wachtcentrum (MHKC) was aanvankelijk gevestigd in IJmui
den, maar sedert enkele jaren gevestigd in de Marinewerf
Nieuwe Haven in Den Helder. Naast de beschrijving van de vele
aansprekende incidenten die zich in die periode hebben afge
speeld in het verantwoordelijkheidsgebied van de Nederland
se Kustwacht wordt ook ingegaan op de wijzigingen die plaats
vonden op het gebied van de communicatie, vanaf het ont
staan van langegolf telegrafiezenders tot de huidige stand van
zaken waaronder de communicatie via satellieten en de com
municatieverplichtigen die schepen heden ten dage hebben.
Zo komt onder meer de sluiting van Scheveningen Radio (PCH)
aan de orde. Als gezegd, een zeer interessant boek dat werd
samengestel door Peter Verburg die na zijn opleiding als Radio
Officier bij de Hogere Zeevaartschool ‘De Ruyterschool’ in
Vlissingen 10 jaar als marconist werkzaam was bij radio Holland
en in 1980overstapte naar Rijkswaterstaat en in 1986 in dienst
trad bij de toen nog ‘Kustwacht in oprichting’.
 
 
Bibliografie:
Formaat: 24 cm x 28,5 cm, 232 pagina’s, genaaid gebonden.
Rijk geïllustreerd, kleur.
Auteur/samensteller: Peter Verburg
 Het boek is niet verkrijgbaar bij de reguliere boekhandel.
 Zij die belangstelling hebben in dit boek kunnen het in bezit krij
gen door € 29,95 over te maken naar bankrekeningnummer
56.99.93.083 (RBS, The Royal Bank of Scotland) t.n.v. Ministerie
van Defensie FDC/servicepunt Den Helder/Kasbeheerder, Postbus
10.000, 1780 CA Den Helder, onder vermelding van: Boek 25 jaar
Kustwacht en uw naam.
Als u het bedrag heeft overgemaakt, stuur dan vervolgens een
e-mail naar info@kustwacht.nl met de volgende informatie:
Boek “Kustwacht, 25 jaar wakend in dienstbaarheid”,
Uw naam en adres,
Uw  bankrekeningnummer (Dit om de controle van uw betaling
makkelijker te maken). 
Opmerking: Het kan enige werkdagen duren voor wij uw beta
ling 'in zicht' hebben. Houdt u er dus rekening mee dat het even
kan duren voor u het boek in bezit heeft. U ontvangt van de
Kustwacht een e-mail als uw boek ter verzending is aangebo
den.
 
Gerrit Altena
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Nederlandse Koopvaardijschepen in beeld: Seatrade

 
Bij Uitgeverij De Alk in Alkmaar werd recent weer een nieuw
deel uitgegeven in de serie ‘Nederlandse Koopvaardijsche
pen in beeld’, dit keer met ondertitel ‘Seatrade’. In het voor
woord van dit fotoboek dat geen deelnummer’heeft wordt
aangegeven dat in het eerder uitgegeven deel 7 alle rederijen
met koelschepen onder Nederlandse en Nederlands Antilliaan
se vlag onder het voetlicht zijn gebracht met uitzondering van
Dammers & Van der Heide en Seatrade. Deze uitgave is dan ook
geheel geweid aan deze, in 1989 gefuseerde, bedrijven en
belicht Dick Gorter alle schepen die bij Seatrade in dienst zijn
of in dienst zijn geweest c.q. in de Seatrade pool varen of
hebben gevaren met ca. 220 foto’s en korte beschrijving van

de schepen. In een 7 pagina’s omvattend voorwoord wordt de
historie weergegeven van Seatrade als wereldleider in de koel-
en vriesvaart. In deze inleiding komen o.a. de oprichting in 1951
van de N.V. Scheepvaartkantoor Groningen welk bedrijf in 1973
werd omgedoopt tot Seatrade Groningen B.V., de eerste jaren
in de koel-/vriesvaart, de expansie in de periode 1975 -1988, de
samenwerking met diverse partners, en Seatrade anno 2012
aan de orde. In 2012 is Seatrade met afstand de grootste
koelvaartrederij ter wereld. Onder de in Luxemburg zetelende
holdingmaatschappij Seahold S.a.r.l. ressorteren onder andere:
•        Seatrade Holding B.V., Groningen met als dochtermaat
schappijen o.a. Seatrade Groningen B.V. en Triton Schiffahrts
G.m.b.H. met als activiteiten: scheepsmanagement en -partici
paties vanuit Groningen resp. Leer.
•        Seatrade Group N.V., Curaçao die als General Agent heeft
aangesteld Seatrade Reefer Chartering N.V. eveneens op Cu
raçao. De Seatrade Reefer Pool wordt vanuit het bijkantoor in
Antwerpen beheerd.
Per 1 april 2012 voeren 103 scheper in de Seatrade Reefer Pool
en 25 in de GreenSea Pool. Inclusief de niet in pools varende
‘Joint Frost’waren 36 schepen in (mede-)eigendom en 30 van
Duitse investeringsfondsen, in beheer bij Triton Schiffahrt.
Bibliografische gegevens:
ISBN 978 90 6013 3316, Formaat 22 x 24,7 cm, omvang 252
pagina’s, genaaid gebonden. Prijs: € 24,90
Gerrit Altena
 
 

Verslag IFSMA AGA te Kopenhagen (14-15 juni 2012)
 
 
We waren vertegenwoordigd op de 38e IFSMA Annual General
Assembly te Kopenhagen op uitnodiging van de Deense
Master Mariners Association op 14 en 15 juni j.l. De Assembly
was belangrijk omdat er een wisseling plaatsvond van General
Secretary. Zoals in iedere vereniging, speelt een secretaris een
belangrijke rol betreffende contacten met de leden en ook in
de vertegenwoordiging naar buiten. Captain Roger MacDo
nald gaf na 11 jaar het stokje over aan Captain John Dickie die
in zijn introductie speech blijk gaf te beschikken over een ge
degen maritieme ervaring waaronder een behoorlijk aantal
jaren als kapitein.
 
Voorzitter Captain Christer Lindvall dankte de Danish Master
Mariners Association voor de gastvrijheid en gaf in het kort
weer waar IFSMA zich het afgelopen jaar mee heeft bezigge
houden. Er zijn vier belangrijke verdragen die de internationa

le verplichtingen voor een veilige en sociale scheepvaart
moeten bepalen, te weten SOLAS, MARPOL, STCW en MLC. De
laatste is nog niet ingevoerd omdat slechts 26 staten de con
ventie hebben geimplementeerd terwijl er 30 nodig zijn voor
wereldwijde invoering. IFSMA stelt zich tot doel zoveel moge
lijk invloed uit te oefenen bij het tot stand komen van de ver
anderingen in de conventies. Hij vroeg de vergadering de
nieuw benoemde Secretary General van de IMO, Mr. Koji Seki
mitzu tot erelid van IFSMA te benoemen. Mr. Sekimitzu is pas
op 1 januari aangetreden, het eerbetoon is dus misschien wat
prematuur. Het thema voor de World Maritime Day is dit jaar ”
100 years after the Titanic” met als doel de SOLAS conventie
aan te scherpen. Langzaam dringt het besef door dat ondanks
alle aanpassingen sinds het vergaan van de Titanic, het ont
werp, de constructie en het opereren met de steeds grotere
passagiers- schepen een bron van bezorgdheid is. Vooral het
van boord halen van duizenden passagiers na een ongeval en
het concept dat het schip moet dienen als haar eigen redding
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boot zou nog eens het onderwerp moeten zijn van verdere
studie.
Wat betreft piraterij heeft IFSMA deelgenomen aan discussies
binnen de UN Contact Group die zich bezig houdt met pirate
rij in de wateren rond Somalia. IFSMA was ook aanwezig bij een
seminar in Brussels georganiseerd door de Europese Commis
sie in samenwerking met het Deense voorzitterschap van de
Council van de EU. Het seminar “Piracy, the curse of maritime
transport besprak voornamenlijk het toepassen, al dan niet
verplicht, van Best Management Practices (BMP) en het intro
duceren van private gewapende escortes aan boord van
schepen die piraterij gevaarlijke gebieden moeten passeren.
Kapitein Lindvall sprak ook zijn bezorgdheid uit over het toe
nemend aantal kapiteins die op twijfelachtige gronden wordt
gearresteerd. Zelfs complete bemanningen worden soms
aangehouden. IFSMA neemt zich voor gearresteerde collega’s
bij te staan, zelfs diegenen die geen lid zijn van een bij IFSMA
aangesloten vereniging. Hij vroeg ook aandacht voor het
MasterMarinerProtect programma, ondertussen ook bekend
bij NVKK leden.
 
Gedurende de vergadering werden diverse presentaties gege
ven. Zo kwam ook weer de kwestie van bewapende private
beveiligers naar voren waarbij de Noorse vertegenwoordiger
de verantwoordelijkheden belichtte. De Deense vertegen
woordiger gaf een overzicht van de gang van zaken in Dene
marken (lees Maersk). Onder bepaalde voorwaarden worden
private beveiligingsteams aan boord van schepen onder
Deense vlag toegestaan. Ook werd een presentatie gegeven
over een pas verschenen brochure over het ondergaan van een
kaping door piraten onder de titel ”Coping with Capture”. We
konden een copie bemachtigen en komen hier in een artikel in
de Notices op terug.
 
 
Kapitein Matthias Meyer, loods te Bremerhaven, gaf een pre
sentatie over het invoeren van de Engelse taal gedurende
manoeuvreren in havens. Dit houdt in dat loodsen hun contac
ten met sleepboten en vastmakers in het Engels moeten voe
ren waardoor het verantwoordelijke brugteam weet wat voor
orders er gegeven worden. Niet iedereen in de vergadering was
het hiermee eens maar er was wel een meerderheid voor dit
voorstel.
Het concept leadership en dan speciaal met betrekking tot
leidinggevende posities aan boord, kwam aan de orde tijdens
een presentatie van de heer Mario Stadelman van de Hoge
school Bremen. Hij dacht dit te bereiken door het z.g. cross
mentoring concept waarbij twee werknemers in leidinggeven
de functies elkaar ”opvoeden”.
 
De volgende dag gaf mevrouw Deirdre Fitzpatrick van Seafa
rers Rights International een presentatie over dit concept dat
is ontstaan door diverse initiatieven vanuit rederskringen en
vakbonden. Dit ITF georiënteerde initiatief probeert

 
 
gearresteerde en gecriminaliseerde zeevarenden bij te staan
onder vaak moeilijke omstandigheden.
 
Marcel van de Broek van Nautilus International vroeg aandacht
voor de veiligheid van grote passagiersschepen, momenteel
aan de orde naar aanleiding van de ramp met de “Costa Con
cordia”. Er werd een aantal aanbevelingen gedaan die direct
uit de koker schenen te komen van Nautilus National Secretary
Allan Graveson. Ze hebben betrekking op de bemannings
sterkte (altijd twee man op de brug en in de MK), voldoende
(lek) stabiliteit, te gebruiken onbrandbare materialen bij de
bouw, dubbele uitvoering van energiebronnen om   een tota
le blackout te voorkomen, meer aandacht voor reddingmidde
len en schip verlaten voor grote aantallen passagiers en speci
ale training voor al het personeel dat dienstdoet op passagiers
schepen.            
 
Kapitein Peter Rasmussen, individueel lid, gaf een overzicht van
de problemen die zich kunnen voordoen bij het introduceren
van de nieuwe Ballast Water Management Convention, in het
bijzonder voor de scheepsleiding omdat het niet altijd mogelijk
is te voldoen aan de eisen van deze conventie in verband met
de operationele activiteiten aan boord. Criminalisering van
scheepsbemanningen behoort weer tot de mogelijkheden.  
 
De voorzitter van de Japanse kapiteinsvereniging gaf een
verslag van de dreiging van de radio actieve straling in Japan
en de gevolgen voor de scheepvaart na de szunami van vorig
jaar.  Als laatste gaf kapitein M. Bougeard van de Franse AFCAN
een presentatie over de gevolgen van de eisen die tegenwoor
dig aan vele kapiteins worden gesteld en de gevolgen die
daardoor kunnen ontstaan. De titel van zijn betoog “Captain
under Pressure” spreekt voor zich zelf.
 
In any other matters werd namens de NVKK aandacht gevraagd
voor de communicatie van IFSMA naar de leden toe. De nieuwe
secretaris Mr. John Dickie had al aangegeven hier extra aan
dacht aan te zullen geven. Hij gaf tevens aan nauw met de
CESMA te willen samenwerken. Er werd ook aandacht ge
vraagd voor de resultaten van het Horizon project betreffende
fatigue. Hiervoor wordt een speciale resolutie opgemaakt. Ook
werd aandacht gevraagd voor de nieuwe NVKK uitgave “Het
ontwijken van Tropische Orkanen”. Er was belangstelling uit
Noorwegen en Brazilie.    
 
Betreffende deze Assembly werd een aantal resoluties opge
steld die apart zullen worden weergegeven. Volgend jaar zal
de IFSMA Annual General Assembly in Melbourne, Australia,
worden gehouden.
 
(F.J.van Wijnen)
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Kapiteins - HWTK’s 
voor Ship Deliveries

Rotterdam  Waalhaven O.Z. 77  (+31)10 - 436 62 93
Vlissingen  Boulevard Bankert 308  (+31)118 - 44 09 11  

TOS is ook gevestigd in Polen, Tsjechië en Oekraïne.  E-mail info@tos.nl

Ship Deliveries: Gevarieerde reizen en verrassende bestemmingen 
met allerlei type schepen van sleepboten tot passagiersschepen. 

TOS is op zoek naar kapiteins - HWTK’s 
Bent u flexibel inzetbaar, wilt u graag afwisselend werken, in een klein team van 

gemotiveerde mensen, dan is TOS op zoek naar u! Ook als u ander (tijdelijk) werk 
zoekt, voor langere of kortere periode, in binnen- of buitenland, bent u welkom bij één 

van onze vestigingen. TOS heeft doorlopend vacatures voor diverse functies.
Schrijf u in via de website, bel ons of bezoek onze vestiging in Rotterdam of Vlissingen.

www.tos.nl dé maritieme vacaturesite



Nieuwe Offshore Patrol Vessels voor de Koninklijke Marine
 

Hr.Ms. Holland
De nieuwe Offshore Patrol Vessels (OPV) van de Koninklij
ke Marine worden de Holland-klasse genoemd. Het eerste
schip dat in dienst werd gesteld op 6 juli j.l. is de Hr. Ms.
Holland.
De NVKK was aanwezig bij de kiellegging van dit eerste
schip op 8 december 2008 te Vlissingen (zie ook Notices
2011-2, juli 2011, blz 25) en bij de indienststelling in Den
Helder. Het is een ultra modern en indrukwekkend schip.
(N.B.  Op de foto op de voorpagina staat de bijzondere
mast nog niet op het schip. Deze mast is ontwikkeld door
Thales en bevat alle state-of-the-art  "zintuigen", die het
schip voor zijn taak nodig heeft)

 
Wilt u meer weten over de Offshore Patrol Vessels? Kijk dan op internet:
 
Nieuwe patrouilleschepen van de Koninklijke Marine:
http://www.defensie.nl/marine/materieel/schepen/patrouilleschepen/    
 
en:  http://www.defensie.nl/marine/operationeel/schepen/hr_ms_holland/
 
Geïntegreerde mast van de Ocean Patrol Vessels:    http://afdelingen.kiviniria.net/defensieenveiligheid/PAG000008983/Be
zoek-Thales.html
 
P840: Hr.Ms Holland:   http://www.youtube.com/watch?v=Iz2CtlXC8lE&feature=related
 
En:     http://www.youtube.com/watch?v=WJHRc5fVgL0&feature=related
 
Opwerken Zeeland:    http://www.youtube.com/watch?v=ZlOuXAbeGn8&feature=relmfu
 
Waterjet- demo:   http://www.youtube.com/watch?v=k6YDja0ivJc
 
Hr.Ms. Holland in zwaar weer:    http://www.youtube.com/watch?v=9WlJYBfo7Ds&feature=fvwrel
 

 

PRINSJESDAG
Op dinsdag 18 september, de Derde Dinsdag van September viel ons iets bijzonders op:
Hare Majesteit de Koningin sprak in haar Troonrede over piraterij en de koopvaardij die beschermd moet worden. Nadat
de majesteit voor een korte koffiepauze de Ridderzaal had verlaten klonk het  Mare Liberum van de Nederlandse componist
Van Oosten. Toch interessant, dat de veiligheid van de koopvaardij nu eindelijk schijnt te zijn doorgedrongen tot de Ridder
zaal.
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Kort Maritiem Nieuws
Ø    De activiteiten bij de veelbelovende Amsterdamse Container Terminal (ACT) zullen eind dit jaar beëindigd worden. Er is geen
perspectief voor betere tijden. Door de dominante positie van de Rotterdamse containerterminal ECT, is het complex in Amster
dam nooit volop in bedrijf geweest. Ook de diepgang van grotere containerschepen in verband met het passeren van de on
diepte bij de Velsertunnel heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.
Ø    De berging van de ”Costa Concordia”, die voorzien was voor januari 2013, is uitgesteld tot het voorjaar. Er zijn bezorgdheden
over het breken van het schip gedurende de te verwachten winterstormen. Dit zou tot olieverontreiniging van het zeewater ter
plaatse kunnen leiden omdat niet alle stookolie uit het schip verwijderd is.
Ø    Oud voorzitter van de Stichting Noordzee, Prof Em dr.ir Leo Jansen is op 16 augustus j.l op 78 jarige leeftijd overleden. Tijdens
zijn voorzitterschap heeft zich o.a. ingezet voor een duurzaam gebruik van de Noordzee. Vorig jaar juni droeg hij de voorzitters
hamer over aan de heer Hans van Rooij. 
Ø    Volgens de Nederlandse Gasunie is het distributienetwerk voor grootschalige LNG leveringen aan de scheepvaart gereed in
2015. Over drie jaar moeten tenminste 50 zeeschepen, 50 binnenvaartschepen en ca. 500 vrachtwagens op LNG zijn overge
schakeld. LNG wordt gezien als het milieu vriendelijke alternatief voor conventionele brandstoffen zoals diesel- en stookolie.
Ø    Eind juni is in Delfzijl de nieuwe zeevaartschool Abel Tasman geopend. Deze school voor de Zeevaart, Energy en Productie
technologie (ZEP), is gebouwd naast de oude zeesluis met zicht op de haven en de Eems. Het Noorderpoort College is als Mari
tieme Academie een samenwerkingsverband aangegaan met andere maritieme opleidings-instituten in Noord-Nederland zoals
die van Amsterdam, Terschelling en IJmuiden.  
Ø    De in 2006 opgestelde Maritime Labour Convention (MLC 2006) is, na ratificering door Rusland en de Filippijnen op 20 au
gustus j.l., eindelijk geratificeerd door de benodigde 30 landen. Dat betekent dat het verdrag volgend jaar ook in Nederland in
werking treedt. Het verdrag regelt wereldwijd de minimale arbeidsrechten van zeelieden. Het wordt het eerste wereldomvat
tende arbeidsverdrag en was al sinds 1920 een wens van de International Labour Organisation (ILO).
Ø    De kapiteinsvereniging van de Baltische staat Litouwen en lid van de EU, heeft het lidmaatschap van CESMA aangevraagd.
Het is de tweede lidmaatschap van een Baltische staat sinds Letland lid werd in 2010.
Ø    Voor het eerst hebben Somalische piraten een gegijzelde opvarende van een gekaapt schip geëxecuteerd en een andere
verwond omdat er niet op tijd losgeld voor het schip is betaald. Het betreft een Syrische opvarende van het ms ”Orna”, dat in
2010 nabij de Seychellen werd gekaapt. Deze gruweldaad kan als een duidelijke verandering van tactiek door de piraten worden
gezien en ook van toenemend gewelddadig optreden.
Ø    De uitbreiding van het Panama Kanaal waardoor het voor containerschepen met 12.600 TEU toegankelijk wordt, is 6
maanden vertraagd. De vertraging is het gevolg van problemen met de leveranciers van de voor de bouw van de nieuwe sluizen
bestemde betonmix.
Ø    De Raad voor Veiligheid heeft uitspraak gedaan i.v.m. de ramp met de sleepboot ”Fairplay 22” op 11 november 2010 waarbij
2 opvarenden omkwamen. De sleepboot kapseisde na in aanraking te zijn gekomen met de ”Stena Brittanica” bij afmeren te
Hoek van Holland tijdens een storm. In de uitspraak werd de kapitein verweten tijdens de vastmaak-procedure te hard gevaren
te hebben.
Ø    IMO approves shift of shipping lanes on US West Coast to save whales. THE UN's International Maritime Organisation (IMO)
has approved amendments to a proposed traffic re-routing and improve ways of tracking whale locations to avoid the unneces
sary deaths of whales along the west coast. The US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) plans to re-route
on Santa Barbara Channel, Los Angeles/Long Beach and San Francisco to prevent the fatal ship collisions with migrating whales.
The IMO's Maritime Safety Committee and NOAA aim to re-convene end-November with an aim for federal adoption of these
ship traffic amendments.
Ø  'Politici doen het niet goed in Brussel' - DEN HAAG - Slechts één op de 9 Nederlanders heeft er vertrouwen in dat politici de
Nederlandse belangen goed kunnen behartigen in Brussel. Dat blijkt uit een onderzoek van Clingendael en Maurice de Hond
onder 1500 stemgerechtigde Nederlanders. Ruim 40 procent van de ondervraagden zet vraagtekens bij de werkwijze van poli
tici, terwijl 47 procent er helemaal geen vertrouwen in heeft dat politici in Brussel de belangen van Nederland goed behartigen.
Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders vinden dat er bezuinigd kan worden op vrijwel elk aspect van het
buitenlands beleid, behalve op de bescherming van koopvaardijschepen door de marine.(pag 13) Populairste takken om
op te bezuinigen zijn de aanschaf van materieel zoals de JSF (77 procent), afdrachten aan Europa (68 procent), diplomatieke
posten (68 procent) en de ontwikkelingssamenwerking (60 procent). De grootste dreiging voor Nederland vanuit het buitenland
is volgens de kiezer de eurocrisis, zo blijkt uit de peiling. Meer informatie: http://www.clingendael.nl/events/rijkachterdedijken/
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Van het secretariaat

B90 Dhr. P.J.J. van der Kruit Juridisch Adviesbureau JNAB 16-07-2012

2659 Kapt. E.A. Reiche Seatrade 07-08-2012

1266 Kapt. D.C.M. van der Kroft KJCPL 06-06-2012

31-05-2012 Den Helder Afscheid Hoofd Nautische zaken Kustwacht

06-06-2012 Rotterdam Overleg Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

08-06-2012 Amsterdam Eindpresentatie ‘IGO2C’ – Spliethoff/Maritieme Academie

21-06-2012 Rijswijk Deelname/overleg Ministerie – Pilot ‘veilige afstanden’

26-06-2012 Rotterdam Symposium Nautilus – Maritiem arbeidsverdrag

28-06-2012 Rotterdam Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij - Bestuursvergadering

06-07-2012 Den Helder Symposium Koninklijke Marine + indienststelling ‘Holland’

03-07-2012 Rotterdam Voortgangsoverleg Nationale Werkgroep STCW-Manilla Amendments

18-07-2012 Maarssen Overleg Scheepvaart Adviesgroep Noordzee (SAN)

10-08-2012 Den Haag Overleg zeeroverij op Ministerie Veiligheid en Justitie

06-09-2012 Rotterdam Hr.Ms. De Ruyter – overleg zeeroverij en video conference EUNAVFOR

Do 4 oktober Hotel vd Valk BV+Ledenvergadering, aansluitend symposium

Di 13 november Kantoor Den Haag Bestuursvergadering

Wo 12 december Kantoor Den Haag Ledenvergadering

 
Nieuwe leden 

 
 
Overleden

 
 
De NVVK nam deel aan de volgende activiteiten

 
Oproep: Plaatsvervangend lid Pensioenraad Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (BPFK)
Per 1 april 2012 heeft het BPFK de Deelnemersraad en het Verantwoordingsorgaan samengevoegd in de Pensioenraad. In deze
nieuw benoemde raad is de NVKK vertegenwoordigd met 1 lid namens de groep ‘gepensioneerden’ en 1 lid namens de groep
‘actieve deelnemers’. Momenteel nemen              L.J.H. Geenevasen en H. van der Laan zitting namens de ‘gepensioneerden’ en
de ‘actieve deelnemers’. Alleen het actieve lid kan bij ontstentenis vervangen worden door een, eveneens actieve, plaatsvervan
ger. Deze functie van is momenteel vacant.
Het bestuur doet een oproep aan de categorie ‘actieve deelnemers’ voor een kandidaat plaatsvervangend lid. Aan de functie
kunnen deskundigheidseisen worden gesteld. Voor informatie of belangstelling kunt u zich melden bij het secretariaat nvkk@
introweb.nl of 06-42224904.

Vergaderkalender

 
Het bestuur communiceert bij voorkeur via email. Indien u de afgelopen maanden geen correspondentie heeft ontvangen
per email, verzoekt de secretaris uw emailadres bekend te maken via nvkk@introweb.nl
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WIE DE KAAP HEEFT GEROND, 
HEEFT VOLDOENDE ERVARING 
VOOR DEZE BOCHT.

De laatste 500 meter naar de kade zijn vaak hachelijker dan 

500 mijl op volle zee. Als registerloods zorg je ervoor dat 

 schepen veilig en vlot in en uit de  haven geloodst worden. 

Over soms moeilijk bevaarbare  waterwegen, op elk mogelijk 

tijdstip en onder alle weersomstandigheden. Je vaart niet op 

één maar op vele honderden schepen. Je adviseert kapiteins 

uit de hele wereld. Voordat je dit beroep kunt uitoefenen, volg je 

een intensieve opleiding die slechts is weg gelegd voor  ervaren 

stuurlieden en kapiteins. Uitdagend en afwisselend werk, 

een onafhankelijk beroep, uitstekende voorwaarden en je 

werkplek op rijafstand van huis. Ben jij toe aan een uitdaging? 

Kijk op www.loodsworden.nl



Retouradres indien onbestelbaar: Wassenaarseweg 2,  2596 CH Den Haag

www.editoo.nl

met toonaangevende sprekers uit de advocatuur en de zeevaart

donderdag 4 oktober 2012

De positie van de kapitein
Schipper naast wie?

SYMPOSIUM


