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OCEAAN VAN
ROESTBAKKEN EN
CONNIVENTIE!

GODFRIED JAEKEN

Olie is de belangrijkste grondstof in de wereldhandel, omvangrijker dan die

van ijzererts, graan of steenkool, zelfs groter dan deze drie samen. Het

vervoer van producent naar verbruiker gebeurt voor het grootste deel

overzee. De olietankers vertegenwoordigen dan ook, gemeten naar de

tonnage, 40% van de wereldvloot. Jaarlijks worden internationaal

gemiddeld 2 miljard ton ruwe olie en 320 miljoen ton olieproducten overzee

vervoerd en de hoeveelheid blijft stijgen.

Het  maritieme netwerk van de olie-industrie is zo omvangrijk omdat de grote olie-

producenten en de grote verbruikerslanden meestal ver van mekaar liggen.

Bovendien wordt aan scheepstransport, zelfs daar de voorkeur gegeven waar ver-

voer over land ook mogelijk is. Immers, van oudsher is het overlandse vervoer duur-

der dan het overzeese. Een ander voordeel van maritiem transport  is dat  de rede-

rijen en de scheepskapiteins op de wijde oceaan veel meer vrijheid van handelen

hebben… De tankermarkt is dan ook een van de meest ondoorzichtige markten ter

wereld. Een schip kan gebouwd zijn in Japan, verzekerd zijn in Singapore, toebeho-

ren aan een Griek, gecharterd worden door een Noor en varen onder een Panamese

vlag met een Filippijnse bemanning.

WEST- EN OOSTWAARTS 

De voornaamste tankerroutes vertrekken uit het Midden-Oosten, het belangrijkste

exportgebied van ruwe olie. De van daaruit komende olietrafiek is tweeëneenhalf

maal zo groot als die vanuit Noord-Afrika en driemaal zo groot als die uit de voor-

malige Oostbloklanden of uit Centraal- en Zuid-Amerika. De enige andere beteke-

nisvolle exporteur is  Noorwegen.

De uitvoer gaat overwegend naar drie economische blok-

ken: Noord-Amerika, de Europese Gemeenschap en de

regio van de Stille Oceaan, met name vooral Japan en Oost-

Azië. Het zijn ook de langste routes. Olie die b.v. uit het

Midden-Oosten naar Noordwest-Europa vervoerd wordt,

doet er gemiddeld zes weken over om ter bestemming te

geraken.

Niet iedere tanker kan om het even welke route varen en

alle belangrijke havens aandoen. Schepen van 300.000 ton

hebben, vol geladen, een diepgang van 22 meter. Daarmee

kunnen ze bijvoorbeeld wel de Rotterdamse Europoort

binnenvaren, maar niet de havens van Antwerpen, Londen
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of  Hamburg. Overigens is een dergelijk schip gemiddeld ca. 350 meter lang en 55

meter breed, waardoor het in de meeste havens niet de manoeuvres kan uitvoeren

om aan te meren. Het hoofddek van de grootste tanker ooit gebouwd, de Jahre

Viking, beslaat zes voetbalvelden. Hij meet 460 meter van boeg tot achtersteven, is

70 meer breed en kan 560.000 ton ruwe olie vervoeren, wat overeenkomt met  de la-

ding van 16.000 tankwagens met een capaciteit van 35 ton.

De VLCC's (Very Large Crude Carrier) en ULCC's (Ultra Large Crude Carrier) bren-

gen bijgevolg hun tijd door in volle zee, reizend tussen twee punten van de aardbol,

ladend en lossend zonder echt een haven binnen te varen. Voor de laad- en losver-

richtingen werden - buitengaats van de grote import- en exporthavens - terminals,

kunstmatige eilanden of grote meerboeien opgericht. Vaak ook wordt een deel van

de lading van een dergelijk mammoetschip onderweg, in volle zee, overgepompt in

kleinere tankers.

ONOVERZICHTELIJKE TANKERVLOOT

Op elk ogenblik zijn er ruim 7.000 kleine en grote schepen actief in het vervoeren

van aardolie, olieproducten, chemicaliën, LPG en LNG. Over meer dan de helft daar-

van, deze van minder dan 10.000 ton, wordt nauwelijks informatie gegeven. De ove-

rige, de 3.428 zogenaamde diepzeeschepen, klasseert men in de volgende vier cate-

gorieën: 10.000-49.000 ton (1.744), 50.000-99.000 ton (788), 100.000-199.000 ton

(451), 200.000 ton en meer (445).

Ze zijn eigendom van 670 grote en kleine rederijen. Liefst 75% daarvan (2.551 een-

heden) behoort toe aan 'onafhankelijke' eigenaars, 10% aan grote privé-oliemaat-

schappijen, 7% aan staatsoliemaatschappijen en 7% aan regeringen.

De meeste 'rederijen' bezitten dus slechts een of twee tankers. De tankereigenaars in

de categorie van staatsbedrijven en grote oliemaatschappijen hebben 877 schepen in

hun bezit. De tien grootste daarvan zijn: Vela (Saudi-Arabië): 27; China: 114;

Exxon/Mobil: 41; Petroleo Brasileiro: 64; Chevron Shipping Co.: 32; India: 48; Kuwait

Oil Tanker: 24; Nat. Iranian Tanker: 17; Sovcomflot AKP (Rusland): 36; Shell Groep:

24. In totaal zijn er dat 427.

DUBBELE ROMP: TRAGE VOORUITGANG 

De internationale IMO-reglementen (IMO: Internationale Maritieme Organisatie) be-

vatten al tientallen jaren lang voorschriften m.b.t. design en bouw van de olie- en

chemietankers. Vooral de een of andere vorm van dubbele romp staat, sinds de  grote

tankerrampen van de jaren zestig en zeventig (Atlantic Express, Amoco Cadiz, Torrey

Canyon, Sea Star en Texaco Danmark) in  het middelpunt van de belangstelling.

Voordien oordeelde men dat een dubbele bodem onder de machinekamer volstond,

aangezien de veiligheid van de rest van het schip, met name het cargogedeelte, "al

voldoende gewaarborgd is door de compartimentering". Bij de volgens dit concept

gebouwde tankers varieerde de hoogte van deze ruimte tussen de scheepsbodem en

de stalen binnenbodem, naargelang van de grootte van het schip, van een halve

meter tot twee meter.

De dubbele romp is een verdere evolutie van de dubbele-bodemdesign. Je kunt hem

ook als de voortzetting beschouwen van het SBT-systeem, waarbij de scheepsbou-
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wer aparte tanks voor het ballastwater aanbrengt aan de buitenkant van de cargo-

tanks. De dubbele romp verlengt de tweede huid van de tanker (de binnenste wand

van de dubbele bodem) opwaarts naar de zijkanten van het schip om aldus een dub-

bele zijkant te bekomen. Tussen de binnenste en de buitenste wand is er een ruimte

van gemiddeld drie meter breedte aan de bodem en circa vier meter aan de zijkant.

De grote meerderheid van de tankervloot heeft nog steeds geen dubbele romp. Wel

is er vooruitgang geboekt: van 4% van het totale aantal in 1990 bedraagt het percen-

tage thans ongeveer 26%, of 910 schepen.

OLIEMAATSCHAPPIJEN NAAR ACHTERGROND 

Het valt op dat, bij de nochtans zeer talrijke tankerongevallen op de wereldzeeën,

minder en minder de naam van een of andere oliemaatschappij vernoemd wordt. Dat

komt doordat hun vlag steeds minder te zien is. Tot in de jaren zeventig werd de tan-

kerbusiness volledig gedomineerd door de vloten van de 'Zeven Zusters': Shell,

Chevron, Texaco, Exxon, BP, Gulf en Mobil. Dat is sindsdien grondig veranderd.

Honderden kleine en grote rederijen - die enkel een naam hebben binnen de sector

van het maritiem transport zelf en dus door het publiek niet gekend zijn - hebben de

fakkel overgenomen. Dat de oliemaatschappijen zich in de schaduw hebben terug-

getrokken, heeft uiteraard te maken met de bescherming, op milieugebied, van het

merk dat ze vertegenwoordigen. Grote maatschappijen zijn immers bijzonder bloot-

gesteld aan allerhande kritiek in verband met de maritieme pollutie. De ramp met de

Exxon Valdez in 1989 was voor de multinationale oliemaatschappij Exxon (in Europa

Esso) een zwarte periode in haar bestaan. Het schip werd overigens onmiddellijk

daarna omgedoopt in Exxon Mediterranean.

De bekende oliemaatschappijen vinden het dus raadzamer om het vervoer van kool-

waterstoffen over te laten aan 'onbekende' scheepsrederijen, ook al zijn zij uiteraard

nagenoeg altijd eigenaar van de vervoerde vracht. Maar ook dan richt de woede van

de bevolking zich tegen de petroleumfirma. Dat toonde de recente ramp met de

Erika voor de Franse kust. Deze tanker was niet eigendom van TotalFina, maar ver-

voerde wel diens residu-olie naar Zuid-Italië om, naar verluidt, daar vermengd te

worden met andere 'afvalolie' voor verbruik in Oost-Afrika.

Het zich terugtrekken van de grote oliemaatschappijen uit het tankervervoer zet zich

in versneld tempo door. Exxon en Mobil hadden in 1995 samen nog 72 tankers, thans

heeft de fusiemaatschappij Exxon/Mobil er nog slechts  41. Shell is gezakt van 28 naar

24. Natuurlijk weten wij niet of  het spel achter de schermen niet anders gespeeld

wordt. Een oliemaatschappij kan immers makkelijk rederijen beheersen zonder dat

haar merkvlag op de masten van de schepen wappert. 

SPECTACULAIRE  RAMPEN

Van de enorme hoeveelheid geproduceerde olie vermorsen we verbazingwekkend

veel: bij de winning, bij het vervoer, bij de verwerking, bij het verbruik. Het over-

grote deel van de smurrie komt terecht in de zeeën en de oceanen, die circa 363 mil-

joen vierkante kilometer groot zijn en 71% van het aardoppervlak bedekken. Op een

kwarteeuw tijd gebeurden op zee ruim tienduizend 'ongevallen'. De meeste daarvan

halen nooit het nieuws. De spectaculaire ongevallen, bij voorkeur deze die in de
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westerse wereld plaatsvinden, worden wel enkele weken of maanden lang in de

media gevolgd. De twintig grootste olierampen van de voorbije drie decennia zijn de

volgende:

Naam schip                  Jaar Lozing in ton               Tankerouderdom

(afgerond)

Atlantic Express 1979 279.000 5

ABT Summer 1991 260.000 15

Amoco Cadiz 1978 222.000 4

Haven 1991  140.000 18

Odyssey 1988 136.000 16

Torrey Canyon 1967 124.000 9

Sea Star 1972 123.000 4

Texaco Denmark 1971 102.000 1

Hawaiian Patriot 1977  101.000 12

Independenta 1979 95.000 1

Julius Schindler 1969 92.000 14

Uriquiola 1976 91.000 3

Braer 1993 85.000 18

Irenes Serenade 1980 82.000 15

Khark V    1989  76.000 15

Katina P 1992    72.000 26

Aegan Sea 1992    72.000 19

Nova    1985    68.000 10

Wafra 1971 65.000 15

Sea Empress 1996      60.000 3

Het is dus geen optimistisch beeld dat het maritieme vervoer van olie ons biedt.

Bovendien zijn de geciteerde ongevallen slechts de belangrijkste.

VERDOKEN LOZINGEN 

De oliebevuiling van de blauwe planeet is echter vooral afkomstig van de zoge-

naamde zwarte lozingen. Milieu-experts beweren dat er iedere dag vier miljard liter

olie vrijwillig of door nalatigheid in zee gedumpt wordt, wat overeenkomt met een

spectaculaire olieramp om het jaar. De grote omvang van de courante lozingen hoeft

niet te verbazen. Het is immers een feit dat er nog veel olie achterblijft op wanden

en bodem van de 'lege' tanks nadat ruwe olie gelost is in de haven. Men schat deze

hoeveelheid op 1% van de totale lading. In het geval van een honderdduizend-ton-

ner komt dit neer op 1.000 ton olie. Dan zijn er nog de gewone lekkages in de ma-

chinekamers en bunkerruimten. Smeer-, stook- en hydraulische oliën lekken uit pak-

kingen, kleppen, koppelstukken, buizen enz. en hopen zich op in de lensruimten

waar ook zeewater in sijpelt. Welnu, van tijd tot tijd wordt de hele smeerboel opge-

ruimd, ofwel in zee, ofwel in de speciale installaties die sommige havens opgericht

hebben. Echter, het gebruik van deze laatste moet betaald worden, dus…
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OUDERDOM, BEMANNING, GOEDKOPE VLAG

Door de aard van hun lading zijn de olietankers sterk onderhevig aan roestvorming.

Reeds een jaar na de tewaterlating begint de corrosie zichtbaar te worden. De be-

plating wordt aangetast door de zee aan de buitenkant en door de ruwe olie aan de

binnenkant. Stilaan laten lassen los, gaan naden kieren en treedt er materiaalmoe-

heid op.

Zowat 40% van de tankers van boven de 5.000 ton zouden behoren tot de categorie

van de 'roestbakken’. Het zijn vooral deze die gebouwd werden vóór 1980. Sommige

oude, nog varende tankers, zouden zodanig doorgeroest zijn dat de huid van de

tanks of van de romp op plaatsen nog slechts vijf millimeter dik is, waar dat norma-

liter 20 tot 30 millimeter zou moeten zijn. De meest beruchte roestbakken zijn de tien-

tallen Chinese tankers tussen 15.000 en 25.000 ton die bedrijvig zijn in de Zuid- en

Oost-Chinese Zee.

De Britse verzekeringsmaatschappij Lloyd's gaat er van uit dat een tanker na vijftien

tot twintig jaar aan grondige vernieuwing of vervanging toe is. Ook andere scheeps-

experts beweren dat een tanker beter uit de vaart genomen wordt eenmaal dat hij

achttien tot twintig jaar oud is want dán heeft de roest al zo diep in de huid inge-

grepen dat het schip een varend wrak geworden is. Het zijn op dit ogenblik vooral

de schepen die gebouwd werden in de periode van de ijlingse tankerbouw in de

jaren zeventig, ook genoemd de 'hopla-hopla scheepsbouw'. Het kwam er op aan

zo min mogelijk staal te gebruiken en zo snel mogelijk af te leveren want de olie-in-

dustrie had meer tankers nodig.

Echter, organisaties die de belangen van de rederijen verdedigen, wijzen de be-

zorgdheid over de ouderdom van de tankers af. De 'Internationale Scheepvaartka-

mer' bijvoorbeeld zegt dat de veroudering van de tankervloot aangegrepen wordt

door commerciële groepen die nieuwe schepen willen verkopen. De ouderdom van

een schip is niet de belangrijkste kwestie. "Oud betekent niet noodzakelijkerwijs

slecht en nieuw is niet altijd een garantie voor kwaliteit. Wat vóór alles telt is het on-

derhoud." Daar steekt zeker veel waarheid in. Inderdaad, bij de twintig grootste olie-

rampen van de voorbije twee decennia bevonden zich negen tankschepen van nog

geen tien jaar oud. Die catastrofen werden vooral toegeschreven aan zware tekort-

komingen bij de bemanning. Dit heeft dan weer veel te maken met het fenomeen

van de goedkope vlag. 

Rederijen en petroleummaatschappijen kunnen de bestaande internationale verdra-

gen betreffende de scheepvaartveiligheid

makkelijk omzeilen door hun schepen te regi-

streren in landen die de akkoorden, geheel of

gedeeltelijk, niet geratificeerd hebben of zich

niet bekommeren om de naleving ervan. Het

'open register' of  de 'goedkope vlag' is overi-

gens niet nieuw: in de oorlog van Engeland

tegen het Frankrijk van Napoleon bijvoor-

beeld registreerden Engelse rederijen hun

schepen onder Duitse vlag om de Franse blok-

kade te kunnen omzeilen. In het recente verleden echter is het aantal internationale

open registers aanzienlijk gegroeid. Tweederde van de totale wereldvloot vaart thans

Zowat 40% van de tan-
kers van boven de 5.000
ton zouden behoren tot

de categorie van de
‘roestbakken’.
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onder de vlag van ministaten, zoals Malta, Liberia, Kerguelen, Bermuda, Singapore

enz. waar de registratierechten tot drie maal goedkoper zijn dan in de West-Europese

landen en de veiligheidsmaatregelen, in praktijk, tot  het minimum beperkt worden.

Ook genieten zij de mogelijkheid om nagenoeg om het even wie als bemanningslid

aan te werven en bedragen de loonschalen van deze mensen maar een fractie van

wat in de westerse landen geëist wordt. Een Filippijn is al blij met 20.000 frank per

maand en een Colombiaan of een Chinees doet het voor 9.000 frank. Kortom, het

systeem van de goedkope vlag bezorgt het registratieland aanzienlijke meerinkom-

sten zonder tegenprestatie en biedt de rederijen de mogelijkheid om hun kosten laag

te houden en zich weinig of niets aan te trekken van internationale reglementerin-

gen die slechts internationaal zijn voor de anderen. Ook België heeft zijn schepen

onder Luxemburgse vlag geplaatst.

NEPCONTROLES

Schepen moeten, hoe dan ook, in het bezit zijn van een zeewaardigheidattest. Dat

kan afgeleverd worden door classificatiebureaus zoals de Lloyds Register of

Shipping, Det Norske Veritas, American Bureau of Shipping, Germanischer Lloyd  of

andere instellingen en ondernemingen. Ook heeft iedere grote oliemaatschappij een

eigen inspectiedienst, de 'vetting', bestaande uit oudgedienden van de zeevaart.

Zijn deze inspecties ernstig? In theorie wel. In scheepvaartkringen beweert men zelfs

dat iedere tanker door de band eenmaal per jaar geïnspecteerd wordt zowel door de

verzekeraar, als door het land onder wiens vlag de tanker vaart, door de oliemaat-

schappij die de tanker chartert en door de scheepvaartinspectie van de westerse los-

havens… Deze inspectie zou slaan op een grondige controle van de veiligheidssys-

temen en op de constructie van het schip zelf. Het schip wordt in een systeem van

classificatie ondergebracht, waarvan de hoogte van de verzekeringspremies afhangt.

Echter, de betrouwbaarheid van deze controles wordt allang  in vraag gesteld. Het is

gekend dat reders of eigenaars van tankers vaak proberen om de inspecteurs om te

kopen. Trouwens, los daarvan is het voor de eigenaars voordeliger een hogere ver-

zekeringspremie bij het gebruik van een 'roestbak' te betalen dan dure herstellingen

of aanpassingen te moeten laten uitvoeren of een nieuwe tanker te laten bouwen.

Bovendien is het geweten dat huurders of bevrachters van schepen vaak de voor-

keur geven aan roestbakken omdat die minder vervoerkosten aanrekenen dan

nieuwe tankers.

De zeevaartinspectie van het land waar een tanker binnenloopt, heeft zelfs  verre-

gaande bevoegdheden op het gebied van de scheepscontrole. Die gaan tot en met

het aan de ketting leggen van schepen die niet voldoen aan de internationale regle-

menteringen. Wordt hier dan ernstig opgetreden? Volgens de Rotterdamse haven-

autoriteiten is deze controle echter een uiterste zeldzaamheid. "We kunnen niet alle

schepen controleren", zegt men daar. "Aan de hand van computergegevens kunnen

we wel nagaan welke schepen reeds overtredingen begaan hebben of gesignaleerd

zijn wegens het niet naleven van veiligheidsvoorschriften. Daar wordt wel eens in-

spectie verricht, maar keurige tankers, zeg maar tankers zonder voorgeschiedenis,

laten we met rust."

De grote oliemaatschappijen hebben, naar eigen zeggen, eveneens een 'secuur in-

spectieprogramma' voor schepen die ze charteren. Jaarlijks zouden meer dan twee-
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duizend schepen op een reeks punten beoordeeld worden, waaronder het veilig-

heidsbewustzijn van officieren en bemanning en de staat van de veiligheidsuitrus-

ting. Ook dit moet men met een korreltje zout nemen als men afgaat op wat een tan-

kerkapitein verklaarde: "Soms komt er wel eens een afgevaardigde van de

charterende oliemaatschappij een kijkje nemen".

Kortom, we mogen gerust aannemen dat een schip slechts afgekeurd wordt als het

niet anders kan. Wordt het toch afgekeurd, dan blijven de meeste elders varen, even-

tueel onder een andere naam of met een zeewaardigheidattest van een ander be-

voegd controleorganisme. Hoe dan ook, een doorgevoerde controle van een olie- of

chemietanker is geen gemakkelijke klus. Een tanker van 25.000 ton heeft ongeveer

37.000 m2 beplating op zijn tanks, een 350.000-tonner bijna 279.000 m2, en de tanks

zelf kunnen reusachtig groot zijn: bij een 275.000-tonner is zo'n tank circa 60 meter

lang en 27 meter diep. Fysiek betekent het ruim tien kilometer lopen om bij een su-

pertanker zowat 300 tot 400 kilometer aan lasnaden van velerlei soort te inspecteren.

LUCRATIEVE ADVOCATENBUSINESS

De olie die in volle oceaan ronddobbert, interesseert het grote publiek nauwelijks.

Echter, als de zwarte vloed het land bereikt, komt de dichtbije wereld van mensen

wél in beweging. Milieu-activisten beginnen belangeloos het kleverige goedje op te

ruimen, terwijl journalisten hun werk beschrijven en filmen. Dat is de façade.

Terzelfder tijd verschijnen, onzichtbaar, de 'zwarte toga's' op het toneel: de ontelbare

advocaten en andere juridische experts die procedures starten, expertiseren en te-

genexpertiseren. Want op dát ogenblik begint reeds, achter de schermen, de slag

tussen de verzekeringsmaatschappijen voor het vaststellen van de verantwoordelijk-

heid en het inschatten van de eventuele schadevergoedingen. Het is een proces dat

normaliter nog steeds aan gang is als de zwarte rotzooi reeds lang, door de inzet van

vrijwilligers en vrijwilligsters, min of meer opgeruimd is.

Volgens de Internationale Conventie van Brussel, voor het laatst gewijzigd in 1992,

valt de verantwoordelijkheid voor de eventuele betaling van schadevergoeding ten

laste van de eigenaar van de olietanker en niet van de bevrachter of de huurder. Daar

heeft TotalFina onmiddellijk op gewezen t.a.v. de door haar bevrachte tanker Erika.

Echter, zo eenvoudig is het nu ook weer niet, beklemtonen maritieme verzekerings-

kringen.

Het schip zelf moet door de eigenaar verzekerd worden, de lading door de be-

vrachter. De rest is, tot een zeker garantieplafond, in handen van de zeventien clubs

P&I (Protection and Indemnity), een onder-

linge verzekeringsmaatschappij van reders

waarvan de meeste in Engeland en

Scandinavië geregistreerd zijn. Boven dit pla-

fond kan dan weer een beroep gedaan worden

op een ander internationaal fonds, opgericht

door een aantal oliemaatschappijen om de

schade te vergoeden die door het vervoerde

product aangericht wordt. De werkelijkheid is

echter dat, meer dan driehonderd jaar nadat een zekere Edward Lloyd in een

Londense pub op de proppen kwam met een maritiem verzekeringssysteem, het nog

Het bepalen van de aan-
sprakelijkheid bij een
tankerongeval is een

groot probleem.
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steeds aartsmoeilijk is om bij een zeeramp de verantwoordelijkheid van de eigenaars,

de bevrachters, de huurders enz. duidelijk te omschrijven.

Voor wat de ecologische schade betreft, is de onduidelijkheid in de materie nog veel

groter. Normaliter dekt een verzekeringsmaatschappij, grosso modo, alleen het ver-

lies van de lading, niet de schade aan het milieu, want vogels en vissen behoren tot

niemand en voor hun dood kan dus ook niemand een schadeclaim indienen. Ook

natuurschoon vertegenwoordigt voor de scheepsreders en de oliemaatschappijen

geen economische waarde.

Cruciaal is dus dat de persoon of de instantie die de schade-eis indient aantoonbaar

geschaad is in zijn belang en er dus een prijskaartje kan aan hangen. Sommige recht-

banken hebben in die zin al uitspraken gedaan: verenigingen tot bescherming van

vogels konden reeds b.v. van een Rotterdamse rechtbank de schade vergoed krijgen

die ze vroegen voor het afvoeren, schoonmaken, verzorgen en huisvesten van met

olie besmeurde vogels. De aansprakelijkheid en schadevergoeding  op milieugebied

is ook in een stroomversnelling geraakt door de U.S. Oil Pollution Act van 1990 die

nauwgezet stipuleert hoe de milieuschade kan berekend worden. Daarbij wordt zelfs

rekening gehouden met de in geld uitgedrukte gebruikswaarde van natuurgebieden.

Om de hoogte van deze schade te bepalen, is een computermodel ontwikkeld waar-

mee de achteruitgang van het natuurschoon of het uitsterven van een vogelkolonie

ten gevolge van een vervuiling kan berekend worden. Deze reglementering is ech-

ter alleen geldig in Amerikaanse wateren, maar wordt meer en meer uitgehold.

Kortom, het bepalen van de aansprakelijkheid bij een tankerongeval is een groot

probleem. In feite beschouwen de scheepseigenaars zich alleen dán in grotere mate

aansprakelijk als hun persoonlijke schuld vaststaat, bijvoorbeeld bij gebrekkig ma-

chine-onderhoud, onvoldoende bemanning enz. Dat is uiteraard erg moeilijk te be-

wijzen als het schip op de zeebodem ligt. Zelfs geroutineerde kenners van de tan-

kerwereld kunnen zich geen geval herinneren waarin deze schuld ondubbelzinnig

kon vastgesteld worden.

Verantwoordelijkheid en schadevergoeding zijn dus nog steeds zeer elastische be-

grippen. Sinds de jaren zestig werden er internationaal al zo'n 25 pakketten maatre-

gelen afgekondigd om olierampen op zee te voorkomen en de schuldigen te ver-

volgen. Ook heeft men zo'n  twintig jaar geleden voorgesteld om een soort van

internationale ‘rechtbank van de zee’ op te richten die op dat gebied baanbrekend

werk zou kunnen verrichten. Na de ramp met de Erika besloot Frankrijk, in het vuur

van de publieke verontwaardiging, een parlementaire commissie op te richten die

het probleem weer eens zou onderzoeken. Dat men zich echter geen illusies make,

het laatste woord wordt gesproken door de internationale commercie, in dit geval de

olie- en petrochemische maatschappijen en het gilde van de reders.


