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Met deze brief informeer ik uw Kamer over de voortgang van het 
«overkoepelend werkplan» en de huidige stand van zaken inzake het 
voorkomen van nieuwe incidenten bij de overslag van met fosfideta-
bletten gegaste lading van zeeschepen naar binnenschepen. Over de 
problematiek en mijn aanpak is uw Kamer bericht in mijn brieven van 
17 april1, 8 mei2 en in antwoord op vragen gesteld naar aanleiding van het 
Schriftelijk Overleg op 14 mei3. 

Uit het onderzoek en het feitenrelaas van de «Onderzoekscommissie 
veiligheidsincidenten Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied» 
(hierna genoemd «de Onderzoekscommissie») blijkt dat ten tijde van het 
incident de voorschriften voor de overslag van gegaste lading onvol-
doende voorzien in het (opnieuw) in werking treden van de fosfide-
tabletten, nadat de lading voldoende vrij van het toegepaste fosfine is 
verklaard. De havenmeester van Amsterdam en heeft aangegeven dat de 
in het onderzoek genoemde aanbevelingen van de Onderzoekscommissie 
opgevolgd worden. 

In mijn brief van 8 mei is aangegeven dat, naar aanleiding van het 
onderzoek, de havenmeesters van Amsterdam en Rotterdam tijdelijke 
maatregelen hebben genomen, of deze gaan nemen4. In het Rijkshaven-
meesteroverleg van 9 april 2020 is door de havenmeester van Amsterdam 
de oproep gedaan aan de andere havens om over deze maatregelen mee 
te denken zodat ook zij kunnen beoordelen of zij deze moeten vastleggen. 
Mijn Ministerie zal in samenwerking met SZW, in de uitwerking van het 
overkoepelend werkplan de te nemen maatregelen evalueren en in dit 

1 Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nrs. 2498 en 2499.
2 Kamerstuk 31 409, nr. 276.
3 Kamerstuk 31 409, nr. 278.
4 Kamerstuk 31 409, nr. 276, zie ook https://www.portofamsterdam.com/nl/basijn/bekendmaking-

besluit-tot-het-uitvaardigen-van-tijdelijke-aanvullende-regels-op-het-plan-van.
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Rijkshavenmeesteroverleg inzetten op gelijkluidende afspraken ter 
voorkoming van vergelijkbare incidenten in alle Nederlandse havens, 
waar met fosfidetabletten gegaste lading overgeslagen wordt van zee- 
naar binnenschepen. In deze brief wordt de opzet voor een «overkoe-
pelend werkplan» toegelicht. 

Opzet voor een overkoepelend werkplan 

Omdat het vervoer en overslag van met fosfidetabletten gegaste lading 
van een zeeschip op een binnenvaartschip plaatsvindt in een keten met 
verschillende wetgevingskaders en bevoegde gezagen, beoogt het 
overkoepelend werkplan bij te dragen aan een gelijke aanpak in alle 
betrokken Nederlandse havens. Het werkplan zal ingaan op drie sporen, 
zijnde: 
• Wetgevend kader, rollen en verantwoordelijkheden 
• Informatievoorziening 
• Ketenverantwoordelijkheid 

Wetgevend kader, rollen en verantwoordelijkheden 

De inzet is een gelijkwaardige en afdoende bescherming van iedereen die 
betrokken is bij de overslag van gegaste lading naar een binnenvaartschip 
in alle relevante Nederlandse havens. Specifiek in het geval van het 
incident in december constateert de Onderzoekscommissie dat, ondanks 
de aanwezigheid van naar bleek nog actieve fosfidetabletten, de lading 
door een gassingsleider voldoende vrij van fosfine is verklaard. 

In de havens zijn de Scheepvaartverkeerswet en de Arbeidsomstandighe-
denwet van kracht. Daarnaast is door de havens lokale regelgeving 
opgesteld (havenreglement, havenverordeningen) met een aantal 
aanvullingen. Ten aanzien van het (lokaal) wetgevend kader stelt de 
Onderzoekscommissie dat in de procedures die gehanteerd werden in de 
Haven van Amsterdam geen (aanvullende) eisen aan het gebruik van 
losse fosfidetabletten in de lading worden gesteld. 

In mijn brief van 17 april ben ik kort ingegaan op mijn visie op de rollen en 
verantwoordelijkheden van betrokken partijen bij de overslag van met 
fosfidetabletten gegaste lading op een binnenvaartschip. Naast wet- en 
regelgeving voor scheepvaart en arbeidsomstandigheden, is de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) een van de regelge-
vende kaders. Dit is een gezamenlijke wet van I&W en LNV. De zorgplicht 
in de Wgb regelt dat eenieder op zorgvuldige wijze moet omgaan met 
gewasbeschermingsmiddelen of biociden. Dit betekent dat diegene alles 
wat redelijkerwijs binnen zijn macht ligt moet doen of nalaten om 
mogelijk gevaar voor mens of milieu te voorkomen. Dit principe zal 
gehanteerd worden als uitgangspunt om te evalueren of de genomen en 
te nemen maatregelen in de Nederlandse havens afdoende zijn, of dat 
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. In het kader van de Wgb, 
waaronder de vakbekwaamheidsbewijzen zoals die van de gassingsleider 
vallen, zal in de verdere uitwerking daarom ook geëvalueerd worden of de 
(extra) maatregelen die de havens treffen die betrekking hebben op de rol 
van de gassingsleider afdoende zullen zijn. 

Om de zorgplicht nader te concretiseren, zal hierna ingaan worden op het 
belang van informatievoorziening en verdere verduidelijking van de 
ketenverantwoordelijkheid. 
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Informatievoorziening 

Iedereen die betrokken is bij het toezicht op of een handeling met een 
gegaste lading moet uitdrukkelijk kunnen wijzen of worden gewezen op 
(potentiële) risico’s, zodat naleving van de zorgplicht bevorderd wordt. 
Met name als het gaat om het voorkomen van incidenten met achterblij-
vende reactieve fosfidetabletten. Ook de Onderzoekscommissie consta-
teert dat het van belang is dat alle direct betrokkenen, waaronder 
binnenvaartschippers die de lading ontvangen, weten dat de lading 
behandeld is met fosfidetabletten. 

Duidelijk moet zijn dat in alle relevante Nederlandse havens de communi-
catie over de (potentiële) risico’s van handelingen met gegaste lading op 
orde moet zijn. Hierbij is het belangrijk op te merken dat de haven van 
Amsterdam en Rotterdam maatregelen beogen te nemen ten einde de 
binnenvaartschipper te informeren over met fosfidetabletten gegaste 
ladingen. In de verdere uitwerking van het werkplan zal geëvalueerd 
worden of deze informatievoorziening aan de binnenvaartschipper in 
Nederlandse havens afdoende is om nader invulling te geven aan de 
zorgplicht voor de directbetrokkenen. 

Ketenverantwoordelijkheid 

In algemene zin geldt dat het werken met bestrijdingsmiddelen zorgvuldig 
en veilig plaats moet vinden. Het incident heeft aangetoond dat onveilige 
situaties kunnen ontstaan daar waar met fosfidetabletten gegaste lading 
overgeslagen wordt op binnenvaartschepen. Het voorkomen van 
vergelijkbare incidenten dient niet uitsluitend afhankelijk te zijn van 
toepassing van de zorgplicht, maar mogelijk ook van (verdere) verduide-
lijking van ieders taken en verantwoordelijkheden. Dit is leidraad voor het 
maken van afspraken, zowel in de keten van distributie en vervoer als 
tussen de toezichthoudende instanties, voor het vastleggen van proce-
dures ter preventie van incidenten met fosfidetabletten gegaste lading en 
andersoortige gegaste ladingen. 

Samenvattend 

Op 4 december 2019 heeft een zeer ernstig incident met fosfidetabletten 
behandelde bulklading plaatsgevonden. Mijn inzet en die van de havens 
en haar gebruikers is erop gericht een herhaling van een dergelijk incident 
te voorkomen. In de verdere uitwerking van het werkplan zullen de in deze 
brief genoemde sporen nader uitgewerkt worden, en besproken worden 
met belanghebbenden. Ik wil hierbij benadrukken dat niet gewacht wordt 
tot het werkplan is voltooid alvorens noodzakelijke maatregelen genomen 
worden. U is bericht dat havens als Amsterdam en Rotterdam nu al 
maatregelen nemen, of deze in de nabije toekomst gaan nemen. Ik streef 
ernaar u voor het herfstreces te informeren over de uitwerking van het 
werkplan en het overleg dat ik hierover met belanghebbenden zal voeren, 
alsook de voortgang van de maatregelen die de havens nemen. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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