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In maart 2014, heeft de Club opnieuw haar nieuwsbrief over monsternemingsprocedures voor tankers van 
‘schone’ producten verzonden nadat een toename in claims voor vervuiling van vloeibare lading op 
zeeschepen werd waargenomen. Een van de hoofdproblemen die ter sprake kwam bij deze claims was dat 
de bemanning van de schepen niet efficiënt ladingmonsters konden nemen en bewaren.  Dit resulteerde 
weer in moeilijkheden bij het te voeren verweer inzake de betreffende claims. Meer recent, tegen het 
einde van 2015, heeft de Club een toename in incidenten geconstateerd waarbij vervuiling van vloeibare 
lading optrad bij binnenvaartuigen. In vele van deze gevallen werd opgemerkt dat de bemanning van het 
vaartuig geen ladingmonsters had genomen of had bewaard. De Club erkent dat monsterneming geen 
reglementair voorschrift is voor sommige binnenvaartuigen, maat het vormt een onmiskenbare bron van 
bewijs om de belangen van het Lid zo goed mogelijk te beschermen ingeval van een claim inzake 
ladingvervuiling. Om de Club in staat te stellen de positie van onze Leden te verdedigen ingeval van een 
claim in verband daarmee, raden wij u aan het volgende advies in overweging te nemen. Bovendien wil de 
Club de Leden er graag op wijzen dat olieterminals hun eigen procedures met betrekking tot 
monsterneming hebben en u dient zich te allen tijde daaraan te houden. 

 

MONSTERS MOETEN IN DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN WORDEN GENOMEN:  

Vóór de lading 

Bemonsteringsapparatuur moet schoon zijn en geschikt voor de te laden lading. Bijzondere zorg moet in 
acht worden genomen bij de monsterneming van gevoelige ladingen, zoals vliegtuigbrandstof. Het is vaak 
voorgekomen dat claims wegens vervuiling zijn ontstaan terwijl de lading in goede conditie verkeerde maar 
waarbij de monsters door vuil bemonsteringsapparatuur waren verontreinigd. Het verdient de voorkeur 
om voor ieder soort te verladen product de daarvoor gebruikte bemonsteringsapparatuur aan te houden. 
Opgelet: De monsterverdeler moet eerst worden doorgeblazen alvorens het eerste monster wordt 
genomen om ervoor te zorgen dat geen water of restanten van een vorige lading in de verdeler achter 
blijft. 

Bij aanvang van het laden 

Voor ieder productsoort die wordt geladen moet één monster uit de verdeler worden genomen.  

Tijdens het laden 

één monster moet worden genomen uit elke tank van het schip wanneer ongeveer 25cm (of een ‘voet’) in 
de tank is geladen. Bovendien is het raadzaam om met tussenpozen tijdens de hele lading operatie 
monsters te nemen uit de monsterverdeler van het schip. Dit is ter bescherming van de belangen van het 
Lid wanneer uit verschillende bronnen wordt geladen, bijvoorbeeld vrachtwagens en/of tanks, en/of bij 
voltooiing van de levering uit een waltank die is geleegd.  In het laatste geval kan het mogelijk zijn dat 
bezinksel in de waltank aan boord is overgepompt, dat kan leiden tot een hoge mate van concentratie in de 
tank. 

Opgelet: Bij vliegtuigbrandstof en smeerolie worden bijna bij alle walterminals monsters genomen nadat de 
‘first foot’ (eerste ‘voet’) van deze vloeistof is geladen.  Het is mogelijk dat zij deze eerste voet al of niet met 
andere productsoorten bemonsteren. Ondanks de verladerseisen is het altijd verstandig voor de 
scheepsbemanning om hun eigen eerste voet te bemonsteren. 

AANBEVOLEN MONSTERNEMINGSPROCEDURE VOOR 
BINNENVAARTUIGEN 
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Men hoeft bij het bemonsteren van de eerste voet niet het laden te onderbreken, maar veel terminals 
kunnen erop staan dat met het laden van de tank wordt gewacht totdat door hun vertegenwoordigers een 
analyse van het monster is gemaakt. 

 

Bij aanvang van het lossen  

Voor alle mogelijke productsoorten moet één monster uit iedere monsterverdeler van de lading worden 
genomen. 

 

MONSTERBEHEER ONDERZOEK VAN MONSTERS 

Alle monsters moeten visueel worden onderzocht wanneer zij worden genomen en zij moeten worden 
gecontroleerd op: 

Water – Zijn er waterdruppels op de binnenkant van de monsterflesje? Is er ‘vrij’ water in het monster? 

Deeltjes – Zijn er zichtbare deeltjes? Zo ja, wat zijn deze en waar kwamen ze vandaan? 

Kleur - Is de kleur van het monster kenmerkend voor die productsoort? Is de kleur aangetast? 
Monsternemers moeten vertrouwd zijn met de verwachte kleur van elke productsoort. Een vergelijking kan 
worden gemaakt met de monsters van de waltanks vóór het laden (indien beschikbaar). 

Geur – Is de geur kenmerkend voor die productsoort? Opgelet: Het is vaak heel eenvoudig om de 
aanwezigheid van een zeer vluchtig product (zoals benzine) in een minder vluchtig product (zoals diesel) te 
constateren door de geur ervan.  

Als wordt vermoed dat de monsters op welke wijze ook vervuild zijn, is het in eerste instantie raadzaam om 
een tweede monster te nemen om de bevinding te bevestigen. De Chief Officer en/of de kapitein moet 
onmiddellijk worden ingelicht als de monsternemer enige twijfel over de kwaliteit van de monsters heeft. 

 

Etikettering 

Er moeten op elk monsterflesje etiketten worden geplakt waarop het navolgende staat: 

 Naam van het schip 
 Nummer van haven en ligplaats 
 Productsoort, en ladings- of lossingsoperatie 
 Datum en tijd 
 Naam, rang en handtekening van monsternemer 
 Naam en handtekening van een getuige (bij voorkeur een vertegenwoordiger aan wal) Monsters 

moeten altijd worden verzegeld en de zegelnummers moeten in een apart monsterlogboek worden 
vastgelegd. 

 

Bewaring 

Het wordt aangeraden om de monsters minimaal drie maanden te bewaren of totdat de lading zonder 
klachten is afgeleverd (welke van deze twee zich het laatst voordoet). 

Monsters moeten in een hiervoor bestemde plaats, afgesloten en niet in direct zonlicht worden bewaard. 
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Afvoer 

Monsters mogen alleen op de juiste wijze en volgens milieuwetgeving worden afgevoerd. Monsters mogen 
onder geen enkele voorwaarde in de zee worden weggegooid. De Club adviseert om de sloptank van het 
vaartuig te gebruiken voor afvoer van de monsters. Bij afvoer van de monsters moeten de etiketten van de 
flesjes worden verwijderd. 

 

Wij danken BMT Surveys (Antwerp) NV voor haar waardevolle bijdrage aan deze nieuwsbrief. 

 
 

 

  

http://www.bmtsurveys.com/

