
          Open brief 

 

Het Amsterdamse Fosfinerapport  
    ( hoe je je havenstraatje schoonveegt ) 

 

 

Geachte lezer ! 

 

Eind 2019 heeft ondergetekende reeds aandacht aan de fosfinevergiftiging van de opvarenden 

aan boord van het ms Fox besteed, nadat deze sunpellets in Amsterdam had geladen. Naar 

aanleiding van dit dramatische incident verzocht hij in zijn artikel ‘Weten wij wel, wat wij 

vervoeren’ om een diepgaand onderzoek, opdat de onderste steen zou boven komen. 

 

Dit onderzoek heeft inmiddels plaats gevonden. Het is op 2 maart 

2020 door de Onderzoekscommissie Veiligheidsincidenten (OV) in 

opdracht van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied 

(CNBN) gepubliceerd. De vraag nu: is de onderste steen boven 

gekomen? 

 

Het feit dat juist het CNBN het onderzoek heeft geleid, waarbij de 

Onderzoekscommissie zelfs bij de Divisie Havenmeester is 

ondergebracht, doet bij voorbaat vrezen dat hier sprake is van ‘de 

slager die zijn eigen vlees keurt’. In het CNBN heeft de gemeente 

Amsterdam namelijk de meeste afgevaardigden in het Algemeen 

Bestuur, levert deze gemeente ook de voorzitter en maakt de OV 

onderdeel uit van een afdeling (de Divisie Havenmeester), welke in 

het onderzoek centraal staat......! De integriteit van de 

Onderzoekscommissie is op voorhand in het geding. De inhoud van 

het rapport blinkt naar mening van de schrijver dan ook vooral uit 

in het zich verschuilen achter, het accentueren van dingen, die wel goed gingen en het hebben 

van weinig tot geen kritiek op het functioneren van betrokkenen en hun handelen. 

 

Zondag,  23 november 2019, wordt bij de Divisie Havenmeester bekend dat het MV Smarta 

met een lading zonnebloemmeelpellets, gegast met fosfine, onderweg naar Amsterdam is. De 

havenmeester besluit daarop dat het zeeschip op 27 november 2019 op een aangegeven 

speciale locatie binnen het havengebied eerst zal moeten ontgassen, alvorens tot lossing kan 

worden overgegaan. 

 

 

 

 

      -1- 

 



Waarom ontgassen? Het is blijkbaar bij de Divisie 

Havenmeester (DH) zeer wel bekend, welke gevaren er 

aan fosfine zijn verbonden, anders besluit men niet tot 

ontgassing over te gaan. Door de aanwezigheid van 

fosfine in de sunpellets is de lading vanwege de 

giftigheid een gevaarlijke lading geworden; een 

lading, die door haar intrinsieke eigenschappen of de 

omstandigheden waaronder ze voorkomt, gevaar, 

schade of ernstige hinder voor mens, dier en milieu 

kan veroorzaken.  

 

 

Het onderzoeksrapport verschuilt zich achter het feit dat er geen internationale dan wel 

nationale wetgeving bestaat, die exact voorschrijft, hoe te handelen in het geval van een 

gegaste lading, maar slechts ‘best practice regulations’. Dit verandert echter niets aan de 

status van de lading op dat moment en in een eventueel later stadium: gevaarlijk vanwege de  

aanwezigheid van fosfine dan wel mogelijk nog aanwezige fosfine. 

 

Zowel IMO (zeevaart) als ADN schrijven in het geval van een gevaarlijke lading (fosfine UN 

2199 / UN 3525 in de lading) het volgende voor: alle bij het vervoer van gevaarlijke goederen 

betrokkenen  moeten in overeenstemming met de aard en de omvang van de te voorziene 

gevaren maatregelen treffen, om schadegevallen te verhinderen en indien schade optreedt, de 

omvang daarvan zo beperkt mogelijk te houden ( DH is een betrokkene: zij wijst de 

ontgassingslocatie aan en verleent uiteindelijk aan de losser toestemming de lading over te 

slaan ) . Dit geldt, zolang er een gevaar bestaat ( dus ook wanneer zich nog fosfinepillen in 

een lading zouden kunnen bevinden ). 

 

Behalve bovenstaande wetgeving kent men in ons land ook nog de zogenaamde ‘zorgplicht’, 

waarnaar Mr. Tim Roos terecht in een door hem opgestelde brief aan het Havenbedrijf 

Amsterdam verwijst. Deze ‘algemene zorgplicht’ wordt in de Omgevingswet beschreven en 

geldt voor zowel bedrijven, burgers alsmede overheden. De ‘plicht tot zorg’ houdt het 

verantwoordelijk zijn voor een gezonde leefomgeving in, wat tevens het beschermen van de 

gezondheid van de mens inhoudt. Hierbij maakt het niet uit, of er uitvoerige wetgeving, hoe 

dit te realiseren, bestaat of niet. 

 

Het rapport van de Commissie rept met geen woord over deze zorgplicht en het schenden van 

deze zorgplicht door het nalaten van zorgvuldig handelen door het Havenbedrijf Amsterdam 

of door een derde in opdracht van het Havenbedrijf . De opstellers van het rapport gaan zelfs 

nog een stap verder door in een noot op pagina 6 te stellen ‘dat onderdelen in het Plan van 

Aanpak  m.b.t. te hoge waarden niet verder worden uitgewerkt, omdat deze niet meer van 

toepassing zijn, daar het schip vrij van ontsmettingsmiddelen is verklaard’. 
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Men gaat hier  gemakshalve voorbij aan het feit dat het Plan van 

Aanpak helemaal niet voorziet in de overslag van ladingen 

behandeld met fosfinepillen! Het Amsterdamse overslagbedrijf 

IGMA heeft de Havendienst Amsterdam hierop reeds in 2018 

geattendeerd. De verantwoordingsvolle onderneming wees de 

Havendienst op het ‘weer kunnen gaan werken van fosfinepillen, 

die niet bovenop de lading liggen, wanneer deze alsnog in 

contact met de buitenlucht komen’. Ondanks deze zeer 

belangrijke wetenschap deed het Havenbedrijf niets met deze 

informatie; men paste het Plan van Aanpak niet aan. Men vond dit blijkbaar niet nodig.  Een 

vorm van onacceptabele, ernstige nalatigheid en blijk van onverantwoord handelen. De 

Commissie zwijgt hierover. 

 

Onnavolgbaar is de Commissie in dezen ook, wanneer zij eerst stelt dat het Plan van Aanpak 

niet verder hoeft te worden uitgewerkt, daar het schip ‘gasvrij’ was verklaard ( noot pagina 6 ) 

en een pagina verder tussen de regels door lezend stelt dat achteraf nooit kan worden 

vastgesteld of een schip daadwerkelijk gasvrij is, wanneer zich tussen de lading nog niet 

uitgewerkte fosfinepillen kunnen bevinden......!? 

 

In haar rapport maakt de Commissie melding van slechts 6 

metingen verricht door de gasdeskundige. Deze vonden alle 

plaats vóór aanvang lossen. Waarom constateert de 

Commissie op basis van de feitenanalyse niet dat er nadien 

geen metingen meer hebben plaatsgevonden, terwijl dit 

volgens het gevolgde Plan van Aanpak, paragraaf 6.1.2 lid 3, 

wel had moeten gebeuren? Waarom plaatst de Commissie 

geen vraagtekens bij de indicatieve metingen? Waarom is er 

in het rapport geen kritische kanttekening te vinden dat de 

havenmeester  een gasmeetcertificaat met een slechts deels 

ingevulde vragenlijst van de gasdeskundige ontving en deze accepteerde? Waarom zet de 

Commissie geen vraagtekens bij het handelen van de havenmeester, toen deze op 27 

november 2019 reeds wist dat er losse fosfinepillen in de lading zaten en op maandag 2 

december 2019 desalniettemin toch groen licht gaf, de lossing aan te vangen zonder een 

bijzonder plan van aanpak te hebben, daar het normale Plan van Aanpak niet in een lossing 

van bulklading behandeld met fosfinepillen voorziet?  

 

Tevens blijkt volgens een gassingsdeskundige in een krantenartikel ( Schuttevaer, 20 maart 

2020 ) dat een gasmeetcertificaat slechts twee uur geldig is. Deze wetenschap moet ook bij de 

havenmeester bekend zijn geweest. Waarom heeft de havenmeester dan niet aangedrongen op 

veel meer metingen, vooral nu niet met zekerheid kon worden vastgesteld dat alle 

fosfinepillen uit de lading waren verwijderd? Hij / zij was eindverantwoordelijke en dan kun / 

mag je je niet voortdurend achter een derde verschuilen. Een blijk van totale incompetentie? 

De Commissie zwijgt, wederom. 
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Zoals bij veel officiële onderzoeksrapporten moet de lezer zich tegenwoordig continu 

afvragen, of datgene wat in een officieel rapport wordt gesteld, wel waar is. De schrijver heeft 

dit reeds aangetoond bij het onderzoeksrapport inzake het incident bij de stuw van Grave. In 

dat rapport werd de lezer onder andere  op statische gegevens getrakteerd, die aantoonbaar 

niet klopten en daardoor een verkeerd beeld van de werkelijkheid, het aantal incidenten in de 

binnenvaart, schetsten. 

 

Ook in het Fosfinerapport staan feiten, die iets 

anders dan de werkelijkheid zouden kunnen 

suggereren. Op pagina 6 in het rapport staat : 

‘Lossen of overslag mag plaatsvinden, nadat de 

lading voldoende vrij van ontsmettingsmiddelen is, 

wanneer uit een gasmeetcertificaat blijkt dat de 

concentratie ontsmettingsmiddel zich onder de 

grenswaarde bevindt. De waarde voor fosfine is 

0,1 ppm. Allereerst wordt hier de indruk gewekt 

dat een overslag of lossing niet mag plaatsvinden, 

wanneer de grenswaarde zich boven de 0,1 ppm bevindt. Dit is niet waar. 

 

Het Plan van Aanpak biedt de mogelijkheid tot een gewogen overslag van met fosfine 

behandelde ladingen, waarvan de concentratie ( de grenswaarde ) 3 ppm of minder bedraagt 

en zelfs een ongewogen overslag van met fosfine ontsmette ladingen met een concentratie  

tussen de 3 en 20 ppm. Ten tweede noemt de Commissie nu een grenswaarde, 0,1 ppm, welke 

waarde in het gehele Plan van Aanpak nergens letterlijk is te vinden; er wordt alleen in de 

definities naar de ‘Grenswaarden Stoffen op de Werkplek’ verwezen. Waarom wordt deze 0,1 

ppm niet met name in het Plan genoemd ( wie gaat deze grenswaarden  nog opzoeken, 

wanneer er slechts zijdelings naar wordt verwezen )? Is dit gebeurd, om te verbloemen dat een 

overslag van bijvoorbeeld een lading met een concentratie van 15 ppm fosfine de grenswaarde 

van 0,1 ppm 150 keer overschrijdt? De Commissie, die feitelijk moet onderzoeken, waarom 

de gezondheid van opvarenden en andere betrokkenen in gevaar kon komen / is gekomen, 

zwijgt ook hierover. 

 

Eveneens wordt in het rapport van de Onderzoekscommissie op pagina 10 gemeld dat ‘naast 

de Fox alle betrokken binnenvaartschepen en duwbakken zijn gecontroleerd of worden 

gecontroleerd’. Op pagina 14 staat dat ‘door de gassingsleider contact met betrokken schepen 

was gezocht’. Uit onderzoek, verricht door een bij de schrijver bekend zijnde journalistieke 

bron, is gebleken dat zeker twee schepen überhaupt niet zijn gecontroleerd! Wanneer je als 

Commissie in een officieel onderzoeksrapport iets beweert, dien je op zijn minst te verifiëren 

of datgene, wat je beweert, de waarheid is.   
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Uit het rapport blijkt evenzeer een vorm van onmacht. Het bevreemdt ondergetekende  dat het 

met alle tegenwoordig beschikbare logistieke systemen en overige geavanceerde technieken  

mogelijk is dat ‘het lastig was om informatie van externe partijen te ontvangen’. Tevens 

plaatst ondergetekende kanttekeningen bij het feit dat er pas op dinsdag 10 december is 

opgeschaald, terwijl in de late avond van 5 december reeds bekend was dat het om een 

ernstige fosfinevergiftiging aan boord van het ms Fox  ging, welke acuut levensbedreigend 

was en welke zich ook op andere schepen zou kunnen manifesteren. Ondanks dit 

levensbedreigende karakter vonden de hoofdstedelijke autoriteiten het blijkbaar niet nodig 

onmiddellijk dan wel uiterlijk de dag daarop ( toen  het feitenrelaas was opgesteld ) op te 

schalen.....! En de Commissie maar schrijven dat ‘alles conform procedure is verlopen’. 

Waarom concludeert het rapport niet dat het misschien eens tijd wordt  de ‘procedure’ te 

herzien, wanneer de levens van mensen in gevaar kunnen zijn? Wordt het in het algemeen 

geen tijd niet voortdurend alleen maar procedures en instructies te volgen, maar zo nu en dan 

ook eens het gezonde verstand te gebruiken? 

 

In hoofdstuk 5 van het Onderzoeksrapport, de Conclusies, is de Commissie naar mening van 

ondergetekende  meer bezig de eigen ‘collegae’ ( Divisie Havenmeester ) vrij te pleiten, zich 

achter anderen te verschuilen en de feiten onder het tapijt te vegen dan zich met 

waarheidsvinding te bezigen en op basis hiervan te concluderen. 

 

De eerste conclusie luidt: ‘De Divisie 

Havenmeester heeft bij deze casus gedaan wat 

volgens het Plan van Aanpak geacht werd te 

doen’. Een Plan van Aanpak dat helemaal niet 

op de situatie was toegesneden en daarom nóóit 

voor de betreffende overslag had mogen worden 

gevolgd....!! De Commissie komt niet verder 

dan ‘het Plan van Aanpak voorziet niet in’ en 

‘het Plan van Aanpak stelt geen eisen aan’ of 

‘dit is niet verplicht in het Plan’. 

 

In dezelfde conclusie beklaagt de Commissie zich over het feit dat alleen IL&T 

toezichthoudende mogelijkheden op het gebied van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen en de 

IMSBC-code heeft. Dit is in deze casus helemaal niet echt relevant. Het enige verwijt dat de 

Commissie eventueel had kunnen maken, is dat IL&T het Plan van Aanpak in het kader van 

de Omgevingswet niet aan een nauwkeurig onderzoek heeft onderworpen, omdat dit Plan niet 

in de overslag van met fosfinetabletten behandelde ladingen voorziet, maar dan nog ligt de 

eerste verantwoordelijkheid bij de havenmeester en niet bij IL&T. 
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In de tweede conclusie wordt door de Commissie de Veiligheidsregio Utrecht en 

Rijkswaterstaat de Zwarte Piet toegespeeld: ‘een onduidelijke, indirecte melding van de 

veiligheidsregio Utrecht’. ‘Een snellere melding door Rijkswaterstaat had tot een snellere 

reactie kunnen leiden’. Men gaat hier schaamteloos voorbij aan het feit dat het juist het 

onterecht gehanteerde en zo geprezen Plan van Aanpak van de Havendienst Amsterdam er de 

oorzaak van was dat de Veiligheidsregio geen duidelijke melding en Rijkswaterstaat geen 

snellere melding konden doen, omdat de opvarenden van het ms Fox niet waren geïnformeerd 

dat hun lading met fosfine was behandeld ( en zij dus misschien een fosfinevergiftiging 

hadden ) !!! Dit informeren was namelijk conform het Amsterdamse Plan van Aanpak 

absoluut niet nodig.....!! Een abject verwijt van de Onderzoekscommissie aan het adres van de 

Veiligheidsregio en Rijkswaterstaat.  Zéér verwerpelijk. 

       

De derde conclusie schermt met het 

ontbreken van wetgeving. Het gegeven dat 

iets niet helemaal tot achter de komma en tot 

op de punt in een wetje is uitgekauwd, 

betekent niet dat een ieder maar zijn gang kan 

gaan. Bovendien bestaat er wel degelijk 

wetgeving, waaraan met zich dient te houden: 

de Omgevingswet. Tevens zal een ieder 

normaal denkend mens toch tot de conclusie 

kunnen komen dat ‘best practice regels’, hoe 

met een gegaste dan wel vermoedelijk 

ontgaste lading aan boord van een zeeboot 

om te gaan, niet ophouden te bestaan op het moment dat de lading over de railing gaat? Of is 

deze kennis bij de Divisie Havenmeester niet meer aanwezig, zoals een voormalig 

arbeidsinspecteur in de Schuttevaer d.d. 28 februari 2020 vreest? 

 

In dezelfde conclusie wordt een beeld gecreëerd dat pas nu bekend is geworden dat 

fosfinepillen, wanneer deze niet allemaal uit een lading zijn verwijderd, alsnog kunnen gaan 

werken. Dit is pertinent niet waar; IGMA heeft de Divisie Havendienst Amsterdam hier in 

2018 al op gewezen. Men heeft echter niets met deze fundamentele informatie gedaan! De 

Commissie verloochent hier volgens de schrijver de feiten!! Mochten de onderzoekers deze 

feiten niet kennen, dan heeft de Commissie haar werk niet naar behoren gedaan: geen gedegen 

onderzoek verricht, opdat de onderste steen zou boven komen! 
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In de laatste conclusie poogt de Commissie de schuld in zijn geheel bij de ontgassingsleider 

neer te leggen. Uiteraard kan van een havenmeester niet worden verwacht dat hij / zij over 

alle expertise van gasmetingen beschikt, maar uiteindelijk is hij of zij wel degene, die bepaalt 

of een overslag kan plaatsvinden of niet. Het ‘bewust kiezen de verantwoordelijkheid  bij een 

gecertificeerde gassingsleider neer te leggen’ is wel een heel gemakkelijke manier om alle 

verantwoordelijkheden af te schuiven ( wanneer bijvoorbeeld een minister dit  zou doen, kan 

nooit meer een minister politiek ter verantwoording worden geroepen ). Tegelijkertijd mag 

van iemand met een functie als havenmeester toch wel enige kennis van zaken worden 

verwacht?  De havenmeester wist dat de lading met fosfinepillen was behandeld en had 

kunnen / had moeten weten dat het Plan van Aanpak niet in de behandeling van ladingen 

gegast m.b.v. fosfinepillen voorzag. Hij / zij kan dan conform de Algemene Voorwaarde in 

het Plan van Aanpak, paragraaf 8, afwijken. Is niet gebeurd. De Commissie gaat hier niet op 

in. 

 

De verantwoordelijke havenmeester heeft nagelaten een bijzonder Plan van Aanpak op te 

stellen / op te laten stellen en  hij / zij heeft tevens onvolledig ingevulde vragenlijsten van de 

gassingsleider zonder protest geaccepteerd. Tot slot blijkt uit het rapport van de Commissie 

nergens dat de havenmeester bij de gassingsleider navraag heeft gedaan, of de fosfinepillen 

alsnog zouden kunnen gaan werken ( kennis waarover hij / zij zou moeten beschikken na de 

informatie van IGMA ) en heeft de havenmeester blijkbaar ook niet aangedrongen op extra 

metingen, die juist toen dringend gewenst waren. De Commissie kan de schuld van het drama 

dan wel in de schoenen van de ontgassingsleider trachten te schuiven, de havenmeester c.q. de 

Havendienst gaan volgens de mening van de schrijver alles behalve vrijuit. 
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Om deze reden is het grenzend aan arrogantie, wanneer een woordvoerster van de gemeente 

Amsterdam meldt dat ‘de analyse middels dit onderzoeksrapport nu heeft plaatsgevonden en 

dat het geen discussiestuk is’. Bepaalt een gemeente, die de werkgever van de Divisie 

Havendienst is en dus indirect de beklaagde, of iets een discussiestuk is of niet?  

 
Is het aan deze gemeente op basis van een officieel onderzoeksrapport te bepalen, of iemand 

in dezen zijn of haar werk, waarbij levens op het spel stonden, wel of niet goed heeft gedaan? 

Me dunkt van niet. Het heeft er in de ogen van de schrijver dan ook alle schijn van dat de 

gemeente Amsterdam hier de eigen Divisie Havenmeester in bescherming poogt te nemen. 

Een Divisie aan wie nu door de Commissie wordt aanbevolen het Plan van Aanpak te herzien, 

omdat het huidige Plan klaarblijkelijk niet voldoet. Indien de Divisie / de gemeente 

Amsterdam het Plan van Aanpak reeds in 2018 op aanraden van IGMA had herzien, waren de 

opvarenden van het ms Fox nooit met een fosfinevergiftiging in een ziekenhuis 

terechtgekomen........!! 

 

Na het lezen van deze open brief kunt U uw eigen conclusies aangaande het Fosfinerapport 

trekken. Kunt U zelf vaststellen, of de onderste steen is boven gekomen? Of er sprake is van 

gerechtigheid? 

 

Ondergetekende heeft dit artikel op Bevrijdingsdag geschreven. Een dag, waarop Nederland 

haar vrijheid viert. Een dag, waarop wij onze democratie vieren. Eén van de pijlers van een 

democratie is rechtvaardigheid en juist deze is in zijn ogen in het geding, wanneer een 

boterzacht rapport, zoals dit Fosfinerapport, verschijnt. Een rapport dat de ‘schuldigen’ 

grotendeels met rust laat en waarop aansluitend een ieder zijns weegs gaat, alsof er niets is 

gebeurd, terwijl de levens van gewone burgers, in dit geval schippers ( niet alleen de 

opvarenden van het ms Fox ) en havenarbeiders, op het spel stonden. Hij heeft het vooral 

geschreven, omdat hij vindt dat de waarheid nooit mag worden verzwegen   en / of worden 

verdraaid, zeer zeker niet in een officieel onderzoeksrapport, omdat iemand ogenschijnlijk 

zijn / haar verantwoordelijkheid tracht te ontlopen dan wel zijn of haar (haven)straatje wil 

schoonvegen. 

 

Amsterdam, 05 mei 2020 

A.L.Quist 
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Willekeurige overslag van bulklading te Amsterdam 
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