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Psychische problemen en zwavelcapstress

den. Ook zou er een anti-intimida-
tie- en pestbeleid moeten zijn, die 
ook wordt gehandhaafd.
 
Zwavelcapstress
De aankomende nieuwe zwavelricht-
lijn van de IMO, die per 1 januari van 
kracht gaat, brengt onder zeevaren-

den ook de nodige stress met zich 
mee. Dat blijkt uit de laatste editie 
van de Seafarers Happiness Index 
van de The Mission to Seafarers en 
The Shipowners’ Club. Uit het rap-
port blijkt dat er onder de ongeveer 
2.500 respondenten een wijdverbrei-
de angst bestaat over de gevolgen bij 

het overtreden van de nieuwe zwa-
velregels, die na de jaarwisseling re-
ders verplichten op brandstof te va-
ren met maximaal 0,5% zwavel. Veel 
deelnemers van het onderzoek zijn 
bang dat incorrecte data in combina-
tie met strengere inspecties, kunnen 
leiden tot strafrechtelijke vervolging.

Werkgevers die investeren in trainin-
gen hebben gelukkiger personeel. 
Daarnaast, zo benadrukt het onder-
zoek, is met het oog op de nieuwe re-
gelgeving en de daarbij behorende 
verantwoordelijkheden belangrijk 
dat zeelieden vertrouwen hebben in 
eigen kunnen.

Heavy-lift rederij-
en willen dat de 
IMO in zijn regels 
rekening gaat 
houden met de 
weersomstandig-
heden. 
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gebruikte berekeningsmethoden te 
eenvoudig. En ten tweede hanteert 
de beleidsmaker te conservatieve 
zeeomstandigheden als basis voor 
zijn beleid. De IMO gaat in al zijn re-
gels uit van de zeecondities in de 
Noord-Atlantische Oceaan, waar de 
golven hoger zijn dan elders in de 
wereld.
‘Ervaren projectvervoerders ge-
bruiken daarom richtlijnen van 
DNV GL, die volgens ons beter zijn 
om te bepalen hoe een lading moet 
worden vastgezet’, legt Hoogen-
hout uit. ‘Het probleem is dat deze 
richtlijnen moeilijker te gebruiken 
zijn voor bedrijven die zich niet da-
gelijks met projectlading bezighou-
den. Zij nemen daarom meestal hun 

TOBIAS PIEFFERS

Een groep heavy-lift rederijen wil 
dat de IMO duidelijkere regels 
ontwikkelt voor het laden en 
vastsjorren van projectlading. 
Door acht herzieningen van de 
Cargo Stowage and Securing 
(CSS) Code willen de rederijen de 
veiligheid en hun concurrentie-
positie verbeteren.

De roep om betere regelgeving 
komt voort uit het feit dat er steeds 
vaker grote projectladingen worden 
vervoerd op schepen die daar niet 
specifiek voor ontworpen zijn.
‘De regels worden erg grijs als iets 
wordt geclassificeerd als projectla-
ding’, zegt senior projectingenieur 
Paul Hoogenhout van RollDock. 
‘Momenteel is het beleid van de 
IMO óf te vaag óf te conservatief. 
Als we de veiligheid in onze branche 
willen garanderen, moeten we een 
uniforme set regels ontwikkelen 
met duidelijke definities.’
RollDock is een van de leden van het 
Heavy Lift Exchange Forum, een 
rondetafelconferentie voor he-
avy-lift rederijen die geïnitieerd is 
door DNV GL. De groep heeft ver-
beterde sjorregelgeving als topprio-
riteit aangewezen.
Het Heavy Lift Exchange Forum 
heeft twee hoofdbezwaren tegen 
Annex 13 van de IMO’s CSS-code, 
waarin de regels voor het vervoeren 
van grote en zware ladingen be-
schreven staan. Ten eerste zijn de 

Heavy lift-rederijen willen duidelijkere regels 
voor vastsjorren van projectlading

moeten houden’, zegt Hoogenhout. 
Een aantal van de voorgestelde her-
zieningen zijn ingrijpende wij- 
zigingen. De heavy-lift rederijen wil-
len bijvoorbeeld dat de IMO in zijn 
regels rekening gaat houden met de 
weersomstandigheden.
De reders willen ook nieuwe regels 
over het gebruik van sjormateriaal. 
‘Voor elke krachtrichting (langs-
scheeps, dwarsscheeps en rotatie) 
zouden reders moeten kiezen of ze 
harde of zachte sjormaterialen wil-
len gebruiken. Combineren van 
sjormaterialen in eenzelfde richting 
moet voorkomen worden, omdat 
dit voor een ongelijke verdeling van 
de krachten kan zorgen’, aldus 
Hoogenhout.

toevlucht tot Annex 13, wat leidt tot 
verschillen in veiligheid en een on-
gelijk level playing field.’
De rederijen willen acht wijzigingen 
aanbrengen in Annex 13. Een van de 
wijzigingen gaat over de ‘overle-
vingscriteria’ van het schip in geval 
van een grote ladingverschuiving. 
De projectvervoerders willen dat de 
statische hellingshoek niet meer 
dan 25 graden mag bedragen voor-
dat tegenballasten begint.
‘Als heavy-lift rederij moet je aan 
strikte voorschriften voldoen op het 
gebied van stabiliteit. Als ro/ro-sche-
pen, die berucht zijn om hun slechte 
stabiliteit na schade, ook projectla-
ding willen vervoeren, zouden zij 
zich aan hetzelfde veiligheidsniveau 

Het onderzoek 
van de 
Universiteit van 
Cardiff adviseert 
rederijen om de 
omstandigheden 
aan boord te 
verbeteren. Foto: 
Shutterstock

Rijverboden voor trucks 
op gas opgeheven

Coke overspoelt de 
haven van Rotterdam

Ubbo Hempenius 
benoemd tot Ridder

Roemeense Vălean 
wordt opvolger Bulc

OOSTENRIJK
In Oostenrijk is het aantal 
rijverboden voor vrachtauto’s 
die op vloeibaar en gecompri-
meerd aardgas (lng en cng) 
rijden verminderd. Dat heeft  
de deelstaatregering van Tirol 
bevestigd tegenover het 
Deutsche Bunderverband 
Spedition und Logistik (DSLV). 
Zo worden trucks op gas 
uitgezonderd van nachtrijver-
boden, rijverboden op grond  
van Euro-milieuklasse en de 
zogenoemde sectorale rijver-
boden. 

NIEUW RECORD
Met nog een kleine twee 
maanden te gaan, hebben de 
opsporingsdiensten dit jaar in 
de haven van Rotterdam al meer 
cocaïne in beslag genomen dan 
ooit in een jaar. De teller staat 
inmiddels op 23.000 kilo 
(straatwaarde ongeveer een 
miljard euro), 5000 meer dan de 
recordhoeveelheid die vorig jaar 
in beslag is genomen. Ten 
opzichte van 2012 is het een 
verzesvoudiging. 

ONDERSCHEIDING
Ubbo Hempenius, de oud-top-
man en eigenaar van H&S 
Group, is benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. Hij 
ontving de onderscheiding voor 
zijn verdiensten voor de regio 
Barneveld, voor het intermodaal 
vervoer en voor zijn inspan- 
ningen voor de Nederlandse 
logistieke sector. H&S ontwik-
kelde zich onder hem tot een 
van de grootste vervoerders van 
vloeibare levensmiddelen.

TRANSPORTCOMMISSARIS
De Roemeense Adina Vălean 
wordt waarschijnlijk de nieuwe 
Europese Transportcommissaris 
in de Commissie-von der Leyen, 
die op 1 december aantreedt. 
Vălean was al lid van het 

Europees Parlement en wordt 
de opvolger van de Sloveense 
Violeta Bulc. Op 14 november 
zal het parlement zich over haar 
kandidatuur buigen. Vălean is 
getrouwd met oud-president 
van Roemenië, Crin Antonescu.

ONDERZOEK  Zeevarenden gaan gebukt onder hoge werkdruk en kampen met mentale klachten


