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Datum: 05/10/2020
Aan wie het aanbelangt,

Deze circulaire is van toepassing in geval van een ongeval of incident op zee waarbij een Belgisch schip
betrokken is. Dit omvat alle vissersschepen die onder Belgische vlag varen, met uitzondering van de
schepen die zijn uitgesloten in artikel 2.7.7.3 van het Belgisch Scheepvaartwetboek. FOSO is niet van
toepassing op scheepvaartongevallen en incidenten waarbij uitsluitend vissersschepen met een lengte
van minder dan 15 meter zijn betrokken.
Het doel van deze circulaire is de kapitein (schipper), de eigenaar, de bevrachter, de reder of de
exploitant van een schip onder Belgische vlag te herinneren aan de verplichting om zich onmiddellijk
te melden voor elk scheepvaartongeval of incident of zee aan boord van hun vaartuig bij de Federale
Instantie voor Onderzoek van Scheepvaartongevallen (FOSO), inclusief de incidenten die een
arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben.
FOSO is een onafhankelijk onderzoeksinstantie dat na een gedeeltelijke omzetting van de richtlijn
2009/18/EG van 23 april 2009 door de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor
onderzoek van scheepvaartongevallen en de uitvoeringsbesluiten ervan is opgericht. De bepalingen
van deze wet zijn vanaf 1 september 2020 opgenomen in het Belgisch Scheepvaartwetboek.
Meer informatie over het FOSO en de te melden scheepvaartongevallen is te vinden op:
https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/foso.
FOSO dient te worden gecontacteerd:
- Via mail:
accidents@febima.fgov.be,
- Per telefoon (24/7): +32 2 277 43 43.
Aangezien FOSO een onafhankelijk onderzoeksinstantie is dat uitsluitend onderzoek doet naar de
oorzaak van ongevallen op zee, ontslaat de melding aan FOSO de schippers en reders niet van de
verplichting om incidenten en ongevallen onverwijld en zo snel als praktisch mogelijk is te melden aan
de Scheepvaartcontrole en andere bevoegde instanties. In het logboek vindt u de procedure die dient
te worden gevolgd voor de melding van incidenten aan de Scheepvaartcontrole. Deze informatie kan
u ook terugvinden via: https://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/zeevisserij/logboeken.
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