
van OCI Nitrogen. De directe oorzaak van deze emissie was 

dat de ammoniak in het systeem niet condenseerde, wat 

cruciaal was en wat niet onderkend werd. Dit werd veroor-

-

in het systeem. Dat er door deze factoren een niet-conden-

serend systeem werd gecreëerd en dat er daardoor een 

ammoniaklucht.

emissiemeter aanwezig als cruciale indicator voor als het 

te kunnen starten en werden daarmee in een ongewenste 

-

waren, waardoor het individueel handelen van de meet-

en niet concreet genoeg om een eenduidige richtlijn te 

kunnen aan de emissiemeter zien dat er een emissie aan 

het buiten bereik raken van de emissiemeter nog veilig 

De Onderzoeksraad concludeert dat OCI Nitrogen de kans 

-

verbeteren en innoveren van hun fabrieken naar de nieuwe 

-

missie-oci-nitrogen-chemelot-geleen

van de tros dat aan boord met de winch verbonden was, sloeg 

 



De directe oorzaak van de dood van de motorman is het bre-

was gegeven.

kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

-

uitwisseling tussen registerloods en de bemanningsleden die 

in de sluis moet nauwkeurig worden overeengekomen en 

individuele beeldvorming daarover binnen het brugteam 

en verantwoordelijkheid met betrekking tot het delen van 

-

leden van het brugteam is een voorwaarde voor een goede 

voor alle leden van het brugteam, inclusief de registerloods. 

Het ongeval kon gebeuren door onduidelijkheid en daarmee 

-

-

ning brengen van trossen. Dit kan vergelijkbare ongevallen 

voorkomen. Dat moment kan alleen door het brugteam wor-

de tros te beginnen, mag daarom alleen door het brugteam 

Geconcludeerd kan worden dat de taakuitvoering van be-

taken. Het veiligheidsmanagementsysteem moet dat borgen 

-

-

toezicht aan boord werd, naar aanleiding van eerder door de 

Onderzoeksraad onderzochte voorvallen, geduid in een the-

voor het aan- en ontmeren.

ontmeren voor een groot deel als onveilig werkgebied be-

schouwd en als zodanig gemarkeerd. Omdat de daadwer-

tros werd gebruikt en hoe deze over het dek werd geleid, 

-

heenkomen kon worden gezocht. Daarnaast kon door deze 

wijze van markeren niet aan de hand van de markeringen 

-

heden konden worden uitgevoerd. De motorman stond 

de brekende tros.


