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Artikel 10.1 Wet milieubeheer

• 1. Een ieder die handelingen met betrekking tot afvalstoffen 
verricht of nalaat en die weet of redelijkerwijs had kunnen weten 
dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen 
ontstaan, is verplicht alle maatregelen te nemen of na te laten die 
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde die 
gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.  

• 2. Het is een ieder bij wie afvalstoffen ontstaan, verboden 
handelingen met betrekking tot die afvalstoffen te verrichten of na 
te laten, waarvan hij weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat 
daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen 
ontstaan.  

• 3. Het is een ieder verboden bedrijfsmatig of in een omvang of op 
een wijze alsof deze bedrijfsmatig was, handelingen met betrekking 
tot afvalstoffen te verrichten, indien daardoor, naar hij weet of 
redelijkerwijs had kunnen weten, nadelige gevolgen voor het milieu 
ontstaan of kunnen ontstaan. 

• 4, 5 p.m.



Wet bodembescherming

• Artikel 13

• Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als 
bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en die weet of 
redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die 
handelingen de bodem kan worden verontreinigd of 
aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd, teneinde 
die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel 
indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de 
verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen 
daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te 
maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is 
van een ongewoon voorval, worden de maatregelen 
onverwijld genomen. 



Telastelegging Wbb

• op 21 februari 2008 te Blokker, gemeente Hoorn, op perceel 
Gildenweg 9, opzettelijk

• een hoeveelheid gebroken asbestplaat (chrysotiel), afkomstig van 
het dak, de

• gevelbeplating van een kapschuur, het buitenterrein en een open 
topcontainer op de

• bodem heeft gedeponeerd en laten liggen, waarvan zij redeljkerwijs
had kunnen weten

• dat daardoor nadelige gevolgen voor het mitieu ontstonden of 
konden ontstaan, toen niet

• alle maatregelen heeft genomen die redeljkerwijs van haar konden 
worden gevergd

• teneinde die gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen of te 
beperken;



Artikel 1.1a Wet milieubeheer

• 1. Een ieder neemt voldoende zorg voor het milieu in 
acht. 

• 2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, houdt in ieder 
geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 
gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, 
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor 
zover zulks in redelijkheid kan worden gevergd, dan 
wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van 
hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te 
voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen 
worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken 
of ongedaan te maken. 

• 3. p.m.



Activiteitenbesluit milieubeheer

• Artikel 2.1. 

• 1. Degene die een inrichting drijft en weet of 
redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in 
werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten 
werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen 
voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet 
of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door 
naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde 
regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor 
zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit 
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. 



Besluit risico's zware ongevallen 1999, 
Artikel 5 (07-03-2012 tot ---)

• Artikel 5 

• 1. Degene die een inrichting drijft, treft alle 
maatregelen die nodig zijn om zware 
ongevallen te voorkomen en de gevolgen 
daarvan voor mens en milieu te beperken.  



• 2. Degene die een inrichting drijft, heeft in de inrichting een document 
voorhanden waarin het door hem gevoerde beleid ter voorkoming van 
zware ongevallen, rekening houdend met de aanwezigheid en de omvang 
van de risico's, is vastgelegd. Dit document bevat de algemene 
doelstellingen en beginselen van het beleid inzake de beheersing van de 
risico's van zware ongevallen. Het document kan worden opgenomen in 
het veiligheidsrapport, het veiligheids- en gezondheidsdocument, bedoeld 
in artikel 2.42, tweede lidartikel 2.42, tweede lid, van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit, dan wel in de combinatie van die twee 
rapporten, bedoeld in artikel 9, tweede lidartikel 9, tweede lid.  

• 3. Ten einde het in het tweede lid bedoelde beleid te bepalen en uit te 
voeren, voert degene die een inrichting drijft, een 
veiligheidsbeheerssysteem in. In het veiligheidsbeheerssysteem komen de 
elementen, genoemd in bijlage IIbijlage II aan de orde.  

• 4. Indien in de inrichting of een onderdeel daarvan of in de werking van de 
inrichting of van dat onderdeel een verandering wordt aangebracht die 
voor de risico's van een zwaar ongeval belangrijke gevolgen kan hebben, 
draagt degene die de inrichting drijft, er voor zorg dat het beleid ter 
voorkoming van zware ongevallen en het veiligheidsbeheerssysteem 
opnieuw worden beoordeeld en indien nodig worden herzien en dat het 
document, bedoeld in het tweede lid, dienovereenkomstig wordt 
gewijzigd. Een zodanige beoordeling onderscheidenlijk herziening vindt 
tevens plaats indien een verandering in het veiligheidsinzicht daartoe 
aanleiding geeft.  



Feit 5 Dow Chemical

zij in of omstreeks de periode 12 juni 2005 tot en met 28 augustus 2006 te
Terneuzen als degene die een inrichting dreef, die tot een krachtens artikel 
1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoorde,

opzettelijk niet alle maatregelen heeft getroffen die nodig zijn om zware
ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te 
beperken,

immers heeft zij met betrekking tot een lekkage van de transportleiding AG
01001 ter plaatse van de thermowell TW-B-016 in de ethylbenzeen-4 fabriek 
een klemband en/of kopklemmen tegen die lekkage geïnstalleerd of laten
installeren en/of gebruikt en/of in stand gehouden als tijdelijke
voorziening of noodvoorziening tegen die lekkage terwijl



Vervolg feit 5
• in strijd met de eigen procedure Dow Global Mechanical Integrity Manual

geen Management of Change (MOC) procedure was gevolgd voor de plaatsing 
van die klemband en/of kopklemmen en/of

• in strijd met de procedure 02.12 “Hottap, noodreparatie klembeugel injectie 
afsluiter”, de klemband en/of kopklemmen niet waren opgenomen in het GEMST 
systeem voor een 3 maandelijkse inspectie en/of

• geen definitief reparatieplan was opgesteld terwijl de klemband en/of

• kopklemmen niet als een permanente reparatie konden worden beschouwd en/of

• die klemband en/of die kopklemmen meer malen lekkages niet afdoende afdichtte 
en/of

• geen, althans onvoldoende rekening werd gehouden met de gevolgen van de 
temperatuurwisselingen en/of knikwisselingen van een breakdown en het weer 
opstarten na die breakdown op het functioneren van de klemband en/of



2e Vervolg feit 5 

• kopklemmen en/of op de staat van die leiding 
en/of

• heeft zij in de periode van 19 tot en met 25 
augustus 2006, terwijl er ernstige 
benzeenlekkage ontstond, die fabriek niet 
stilgelegd en/of

• medewerkers van Leak Repair Specam B.V. 
werkzaamheden in een brand- en 
explosiegevaarlijke situatie laten verrichten.


