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Beste geïnteresseerde ! 
 
U weet dat ik mij al geruime tijd met het ontgassingsdossier bezig houd. In dit dossier stapelen de 
ongerijmdheden, absurditeiten en onwaarheden zich al jaren voortdurend op. Zou het een 
toneelstuk zijn geweest, dan was het zonder enige twijfel het slechtste stuk ooit geschreven.  
 
Een stuk geregisseerd door de Rijksoverheid,  gearrangeerd en geproduceerd door de Tweede 
Kamer. Op de planken in een decor van ons milieu acteren ambtenaren, scheepseigenaren en 
bevrachters. Een enkele adviseur van het Ministerie van I&W,  geheel onzichtbaar voor het 
publiek,  souffleert.  Achter de coulissen zijn verscheidene terminals en oliehandelaren actief. Een 
verdwaalde recensent in de persoon van een schipper zit eenzaam in de loge.  En in de zaal kijken de 
12 provincies en de bemanningen van  tankers met stijgende verbazing en een toenemend afgrijzen 
naar een schaamteloze, gratis opvoering, die veel te lang duurt. 
 
Onlangs kwam er een mail in omloop, waarin de tankvaart dringend werd verzocht, om toch vooral 
niet te vergeten een lekbak onder de gasretouraankoppeling te plaatsen, daar 'de bevoegde 
instanties' hierop toezagen. Deze mail afkomstig van een terminal werd enthousiast o.a. door 
bevrachters en rederijen gedeeld. 
 
Mijn reactie op deze mail treft U als bijlage aan. De inhoud spreekt weer voor zich: de wereld op zijn 
kop! En niemand ziet dit ?? 
 
Het gaat U goed. 
 
 

  



De wereld op zijn kop ! 
 
Beste lezer ! 
 
Velen hebben onlangs een mail ontvangen, waarin melding van een bezoek ‘door de 
bevoegde instanties’ aan een terminal in de Botlek wordt gemaakt. De handhavende macht 
heeft deze installatie erop gewezen dat er conform het ADN ‘onder de gebruikte 
aansluitingen geschikte voorzieningen om gelekte vloeistoffen op te vangen’ moeten worden 
geplaatst. Dit moet wegens het mogelijk vrijkomen van een minimale hoeveelheid vloeistof 
ook tijdens het aan- en afkoppelen van de dampretour. Gezien mijn eigen praktijkervaringen 
en de wet geen speld tussen te krijgen, denk ik. 
De eventueel aanwezige vloeistof in de dampretouraansluiting is gecondenseerde damp. Het 
Ministerie van I&W heeft deze dampen als afvalstof gekwalificeerd; dan moet de 
gecondenseerde damp in deze aansluiting eveneens de status van afvalstof hebben. Een 
(milieu)gevaarlijke afvalstof zelfs. Toch? Niet onbelangrijk in het kader van de handhaving. 
Waarom moeten tankschepen een lekbak onder de dampretouraansluiting plaatsen, behalve 
omdat de wet dit voorschrijft? Dit gebeurt om te voorkomen dat er tijdens het aan- / 
afkoppelen eventueel circa 2 liter gecondenseerde dampen uit de dampretouraankoppeling op 
het dek terechtkomt en dat er aansluitend wegens een niet 100% dichte spilrand alsnog ergens 
1 liter gevaarlijke afvalstof , of minder, uiteindelijk in het water zou kunnen belanden. Deze 
‘geschikte voorziening om gelekte vloeistoffen op te vangen’ dient vooral het milieu. Elk 
risico op een milieuverontreiniging moet worden uitgesloten en daarom wordt er in dit 
specifieke geval op het ADN gehandhaafd. Geheel terecht, naar mijn mening. 
Tot op heden ben ik dan ook nog geen enkel protest tegengekomen. Dit is begrijpelijk. 
Niemand zegt namelijk “laat maar aan dek en vervolgens in het water, in de leefomgeving, 
lopen”! Vanuit dit oogpunt is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat bijvoorbeeld 
verscheidene terminals, rederijen en bevrachtingskantoren aan de ene kant schepen middels 
een mailtje op het plaatsen van een lekbak onder de dampretouraankoppeling attenderen en op 
deze wijze alles in het werk stellen een mogelijke verontreiniging van de omgeving met 
maximaal 1 liter (milieu)gevaarlijke afvalstoffen te voorkomen, terwijl deze zelfde 
ondernemingen aan de andere kant tankschepen dwingen miljoenen kubieke meters 
(milieu)gevaarlijke afvalstoffen naar de vrije atmosfeer, de omgeving, uit te stoten ( tijdens 
‘open’ beladingen en ontgassingen )! 
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Feitelijk komt dit in de praktijk op het volgende neer: ‘we’ doen alles ter voorkoming van een 
milieuverontreiniging met 1 liter vloeibare afvalstof en niets ter voorkoming van een 
milieuverontreiniging als gevolg van de uitstoot van miljoenen kubieke meters afvalstoffen in 
gasvorm. De wereld op zijn kop. 
Deze opstelling betekent eveneens dat sommige spelers in en rond de tankvaart schepen 
enerzijds verzoeken zich m.b.t het plaatsen van een lekbak onder de dampretouraankoppeling 
toch vooral aan de wet te houden (ADN) en anderzijds inzake het uitstoten van 
milieugevaarlijke en schadelijke dampen naar de vrije atmosfeer ‘vragen’ andere wetgeving 
( o.a. de Wet Milieubeheer en het Wetboek van Strafrecht ) te negeren.....!? Wie kan hier nog 
een plausibel verhaal van maken, wanneer allerlei economische motieven even buiten 
beschouwing worden gelaten ? 
Het plaatsen van een lekbak onder de dampretouraankoppeling is dus meer ter bescherming 
van de omgeving dan ter verhoging van de veiligheid. Dit geldt ook voor het goed afdichten 
van de spilrand. Juist? En ‘de bevoegde instanties’ handhaven in feite op het ADN, opdat er 
geen liter gevaarlijke afvalstoffen, of minder, vanaf het dek in het milieu ( het water ) 



terechtkomt. Correct? Waarom handhaven deze instanties wel, als er een minimale kans 
bestaat dat er een litertje gevaarlijke afvalstoffen in de leefomgeving ( het water ) dreigt te 
komen en niet, wanneer miljoenen kubieke meters gevaarlijke afvalstoffen ten gevolge van 
ontgassingen en open beladingen daadwerkelijk in het milieu terechtkomen? In beide gevallen 
gaat het toch echt om (milieu)gevaarlijke afvalstoffen, die in het milieu belanden. Is dit niet 
de wereld een beetje op zijn kop? 
Verliezen de ‘bevoegde instanties’ niet elke vorm van geloofwaardigheid, wanneer deze qua 
handhaving zo selectief te werk gaan? Aan het gebrek aan wetgeving kan het niet liggen; een 
schip dat een milieugevaarlijke afvalstof in de vorm van dampen naar de vrije atmosfeer 
uitstoot, verricht op bedrijfsmatige wijze een handeling, waarvan het tankschip weet of had 
kunnen weten dat door deze uitstoot nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen 
ontstaan. Dit is verboden conform artikel 10.1 , lid 3, Wet Milieubeheer ( het in het milieu 
brengen van o.a. enorme hoeveelheden Zeer Zorgwekkende Stoffen / CMR-stoffen kan niet 
goed zijn voor het milieu, wat iedereen weet / kan weten ). Een economisch delict. Een 
misdrijf. 
Desalniettemin handhaaft Onze Overheid in de hoedanigheid van de ‘bevoegde instanties’ 
alleen op het niet-voorkomen dat mogelijk 1 litertje of nog minder (milieu)gevaarlijke 
afvalstoffen door toedoen van tankers in de leefomgeving belandt ( door geen lekbak te 
plaatsen ) en niet op de reële uitstoot van gigantische hoeveelheden (milieu)gevaarlijke en 
schadelijke afvalstoffen door diezelfde tankers naar de vrije atmosfeer, ons milieu! 
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Een bewuste keuze van deze ‘bevoegde instanties’,.......van Onze Overheid, welke in het 
dagelijkse leven in het volgende resulteert; ‘we’ handhaven strikt op iets dat heel misschien 
sporadisch zou kunnen gebeuren en waarvan de impact op de leefomgeving miniem is 
( volgens een uitspraak van RWS op 11 mei in de Provinciale Staten van Flevoland 
verdampen veel afvalstoffen in het water toch ), maar ‘we’ gedogen vooral in de dunbevolkte 
gebieden tegen de wil van alle provincies datgene, wat naar mijn mening wederrechtelijk op 
zeer grote schaal en veelvuldig plaatsvindt en waarvan de consequenties mogelijk desastreus 
kunnen zijn ( HET beleid van de overheid is toch niet voor niets sinds 2011 ‘het weren van 
Zeer Zorgwekkende Stoffen uit de leefomgeving’? Het RIVM heeft de waarschuwingen 
aangaande CMR-stoffen toch niet uit de grote duim gezogen? ). De wereld op zijn kop! 
 
NB 
Cursiveringen zijn citaten. 
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