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1) Producent van chemicaliën

Plaatselijke autoriteiten overwegen de permanente sluiting van een waterzuiveringsstation na een lek in een 
chemische fabriek. Plaatselijke autoriteiten beweren dat een producent van chemicaliën verantwoordelijk is voor 
de vervuiling die leidde tot de sluiting van een waterzuiveringsstation.

In stalen werden er sporen van tinachtige samenstellingen gevonden, afkomstig van een lek in de chemicaliën-
fabriek. Deze samenstelling werd eveneens in grote hoeveelheden aangetroffen in de vloeistof, die een drietal 
maanden voordien meer dan 19 kilometer rivier vervuilde. Het bedrijf ontkent alleen verantwoordelijk te zijn voor 
de vervuiling. De vervuiling doodde vele vissen, en mensen kregen de waarschuwing niet in de rivier te zwemmen. 
Het bedrijf betaalde 242.000 euro om de oorzaak van het lek te onderzoeken. Indien zij dit niet gedaan hadden, 
had men de watertoevoer afgesloten.

Tot nu toe heeft de plaatselijke overheid al 100.000 euro uitgegeven voor de sanering, volgens ambtenaren kan de 
uiteindelijke kostprijs gemakkelijk drie keer zo hoog uitvallen. De commissie die instaat voor het beheer van de 
riolen, noemt deze kosten erg zwaar om te dragen voor een organisatie met een beperkt jaarlijks budget. De 
verantwoordelijken vragen zich af of het niet eenvoudiger, goedkoper en veiliger zou zijn om het vervuilde 
waterzuiveringsstation voorgoed te sluiten in plaats van het te saneren. Het alternatief is het gesloten station te 
vervangen door een riolering van 7,5 miljoen euro die het afvalwater vervoert naar een regionaal waterzuiveringsstation  
in een nabijgelegen stad.

Het lek is een mengeling van industriële solventen die het zuiveringsstation overmande, vervolgens in de rivier 
lekte, honderden vissen doodde en het drinkwater vergiftigde. Het station ligt op nog geen kilometer van een 
fabriek voor industriële chemicaliën die volgens milieuambtenaren het lek zou hebben veroorzaakt. Het bedrijf 
wijst elke verantwoordelijkheid voor de dode vissen van de hand. Eén bedrijfsmanager vertelde de milieuambtenaren 
echter dat gelijkaardige chemicaliën uit de fabriek werden geloosd.

De plaatselijke autoriteiten willen dat de producent van de chemicaliën de saneringskosten betaalt. Milieu- 
ambtenaren trachten de ernst van het gevaar voor mensen en dieren te bepalen. Tot dusver worden de mensen 
aangeraden om niet in de nabijheid te komen van de verontreinigde rivier.

De vooruitzichten op lange termijn zijn onduidelijk, vooral omdat niemand met zekerheid weet waaruit de 
gelekte vloeistof precies bestaat. Door die onzekerheid moeten gezinnen en bedrijven hun water uit een ander 
plaatselijk reservoir halen.

2) Apotheek

Elf mensen naar het ziekenhuis na lek van vloeibare fenol in apotheek

Een klant in de apotheek kwam in contact met vloeibare fenol nadat een werknemer de stof per ongeluk liet 
lekken. Afhankelijk van de duur van de blootstelling en vrijgekomen hoeveelheid, kan ingeademde fenol de 
longen irriteren. Een langere blootstelling kan onder meer spierspasmen en coördinatieverlies veroorzaken. De 
hulpdiensten hielden zich eerst bezig met de gewonde en evacueerden de klanten voordat een gespecialiseerd team 
de gemorste vloeistof begon te reinigen.

Het is belangrijk om te weten dat veel huurders in winkelcentra een risico lopen op schade eisen in verband met 
het milieu. Hoewel sommige van die risico’s op het eerste zicht misschien minder duidelijk zijn, zijn de gevolgen 
soms rampzalig. De kosten voor de verdediging kunnen enorm oplopen, terwijl rechterlijke uitspraken vaak 
genadeloos zijn.



Continued

Voorbeelden van 
milieuschade

EnviroPro

Continued >

3) Galvaniseringsbedrijf

Acht gezinnen, rechtszaak voor vervuiling van een schoolzone.

De familie van acht kankerslachtoffers, waarvan er drie stierven, spanden een rechtszaak aan tegen een chroom 
galvaniseringsfirma, die vlak langs twee scholen lag.

Het enige dat de speelplaats scheidde van de fabriek, die de giftige chemicaliën zou hebben vrijgelaten, was een 
gaashekwerk. Bij leerlingen, leerkrachten en mensen die in de buurt van de lagere en middelbare school woonden, 
werden in totaal 22 gevallen van kanker vastgesteld. Verder was er ook sprake van enkele miskramen, zo beweerden 
advocaten die de rechtszaak in 1998 aanspanden.

Een zandbak naast de fabriek en luchtventilatoren in de school bevatten sporen van kankerverwekkend lood en 
chroom. Er werd eveneens een rechtszaak aangespannen voor de zogenaamde lucht-, bodem en  
grondwaterverontreiniging door de galvaniseringsfirma. Er werd een regeling getroffen in beide rechtszaken.  
De acht gezinnen zullen delen in een schadevergoeding van ongeveer 2 miljoen euro.

De regeling hield ook een afspraak in met het bedrijf om op die plaats nooit meer chroom galvaniseringsmachines 
te bedienen, de juridische en onderzoekskosten van de aanklager te betalen voor 325.000 euro, en 25.000 euro te 
storten ten voordele van een stichting die de leerlingen en de omwonenden zal testen op astma en die, indien 
nodig, de verdere verzorging op zich zal nemen.

4) Spoorwegterrein

Sanering kan erg duur zijn

Inwoners begonnen te klagen over de slechte smaak van hun drinkwater. Omdat de plaatselijke overheid niet 
reageerde, lieten de inwoners hun water onderzoeken in privé-laboratoria. Die ontdekten onaanvaardbare 
niveaus van chemicaliën zoals trichloorethyleen en pcb’s. Gewapend met deze informatie eisten de inwoners dat 
de overheid de bron van de vervuiling opspoorde en uitschakelde.

Analyses van de overheid wezen uit dat de vervuiling afkomstig was van een terrein dat eigendom was van een 
plaatselijke spoorwegmaatschappij. Blijkbaar hadden jarenlange onderhoudswerken aan de locomotieven de 
bodem en het grondwater verontreinigd. Uit tests bleek dat honderden omwonenden het besmette water dronken.

De spoorwegmaatschappij werd verplicht ultramoderne waterleidingen te bouwen en te betalen, en van elke 
huiseigenaar de aansluitingskosten en de waterfactuur voor één jaar, alsook de sanering van het vervuilde terrein 
te betalen. Ze betaalde 8 miljoen euro aan meer dan 1.000 gezinnen voor het nieuwe drinkwatersysteem. Daarbovenop 
betaalde het bedrijf nog eens 25 miljoen euro voor de saneringskosten.

5) Stortplaats voor vaste afvalstoffen

Oudere stortplaats voor vast afval lekt en vervuilt bodem en grondwater

Een gemeentelijke stortplaats voor huishoudelijk afval, die ongeveer tien jaar actief is, ligt op vijf kilometer van 
een verkaveling met 50 huizen. Onlangs spanden de bewoners van de wijk een rechtszaak aan tegen het  
gemeentebestuur, op grond van lichamelijk letsel en schade aan eigendommen ten gevolge van verontreiniging 
afkomstig van de stortplaats. Een eerste onderzoek door de plaatselijke autoriteiten bevestigde de vervuiling van 
de bodem en het grondwater door fecaliën en vluchtige organische stoffen.

Verder onderzoek wees de stortplaats aan als bron van vervuiling. Men ontdekte een uit elkaar vallende en 
lekkende kleilaag, geplaatst als bodembescherming toen de stortplaats voor het eerst werd geopend. Naast 
massa’s ratten-, vogelkarkassen en uitwerpselen vond men grote hoeveelheden opgeloste en zwevende stoffen 
die in de grond en het grondwater van de stortplaats doorsijpelden. Omwonenden werd met klem geadviseerd 
flessenwater te gebruiken tot er een alternatieve drinkwatervoorraad zou worden gevonden. Het gemeentebestuur 
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ging onmiddellijk over tot de uitgraving en overkapping van de stortplaats. Verder worden er controles en 
analyses uitgevoerd voor toekomstige saneringsbehoeften. Milieuambtenaren hopen binnenkort een nieuwe 
beschermlaag en een opvangsysteem van percolatiewater te kunnen installeren en de stortplaats terug te 
openen. In de tussentijd werd een overeenkomst afgesloten voor de overbrenging van onschadelijk huishoudelijk 
afval van de gemeente naar een private stortplaats.

Tussen de omwonenden en het gemeentebestuur werd een regeling getroffen voor het lichamelijke letsel en de 
stoffelijke schade. Tot dusver betaalde het gemeentebestuur 270.000 euro aan juridische en saneringskosten.

6) Airconditioningsysteem – Defect

Airconditioningsysteem veroorzaakt ademhalingsproblemen in school

Vijftien leerlingen en leerkrachten liepen lichte tot ernstige verwondingen op toen een defect airconditioningsysteem 
gedurende een lange tijd koolstofmonoxide en brandwerende chemicaliën in de school liet circuleren. Hoewel 
sommige slachtoffers slechts tijdelijke ademhalingsproblemen ondervonden, is de kans groot dat minstens 
één leerling een longtransplantatie moet ondergaan en een verkorte levensverwachting heeft. De huidige  
schadevergoedingen lopen in de miljoenen euro’s en zullen worden betaald door het schooldistrict en de  
ontwerper en installateur van het airconditioningsysteem.

7) Groothandel in bouwmaterialen

In een groothandel in bouwmaterialen worden ook verf, lijm, oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen 
opgeslagen en verkocht. Bij het lossen van een pallet met oplosmiddelen staat de pallet niet goed op de vork van 
de heftruck en valt hier vanaf.

De verpakkingen breken open en de oplosmiddelen stromen de bodem in. De kosten voor het opruimen van de 
verontreiniging bedragen 15.000 euro.


