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TOELATING DISPERSANTENGEBRUIK OP ZEE 

Analyse van de noodsituatie op zee  
 

Tijdens milieunoodgevallen op zee werken de BMM en het federale DG Leefmilieu nauw samen om 
een evaluatie te maken van meest geschikte opties ter bestrijding van een accidentele 
olieverontreiniging op zee. In de praktijk is het aantal bestrijdingskeuzes tot drie beperkt:  

1. mechanische recuperatie van de olie op zee door drijvende olieschermen of ‘booms’, en 
speciaal voor olierecuperatie ontwikkelde zuigsystemen genaamd ‘skimmers’;  

2. chemische bestrijding van een olievlek op zee met dispersanten (een chemisch detergent 
dat de olievlek sneller opbreekt en in de vorm van kleine oliedruppels naar de waterkolom 
verplaatst;  

3. het monitoren van een olievlek (vb. in geval van een heel kleine verontreiniging of bij 
stormweer) en het laten spelen van het zelfreinigend vermogen van de zee, totdat de vlek 
op natuurlijke wijze is verweerd door de golfslag en afgebroken door bacteriën die van 
nature in het zeewater aanwezig zijn. 

Bij het maken van de optimale keuze streven we altijd naar een globale vermindering van de 
nadelige effecten van de vervuiling op het mariene milieu.  Dit bij wet vastgelegde evaluatieproces 
wordt internationaal verwoord als het uitvoeren van een ‘netto-voordeelanalyse voor het mariene 
milieu’ of NEBA (Net Environmental Benefit Analysis). Een initiële NEBA-evaluatie kan in de loop van 
de interventies ook altijd worden herzien aan de hand van nieuwe informatie die aangeeft dat de 
toegepaste bestrijdingstechniek niet langer de meest geschikte is. Het is dus een continu evaluatie- 
en beslissingsproces. 

Gezien een ondoordacht gebruik van dispersanten op zee de milieu-impact van een 
olieverontreiniging kan doen toenemen in plaats van te verminderen, werd de BMM via MB1 
aangeduid als bevoegde overheid voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van 
dispersanten op zee. 

Bij elk incident waar de inzet van dispersanten wordt overwogen, moet steeds een 
voorafgaandelijke toelating van de BMM verkregen worden. 

Voor het bekomen van een toelating van dispersantengebruik kan de BMM ofwel rechtstreeks 
worden gecontacteerd, of kan de BMM worden gealarmeerd via het federale DG Leefmilieu, de 
Belgische Kustwachtcentrale-diensten (MIK/MRCC), of de crisisstructuur van het noodplan voor de 
Noordzee (het ANIP Noordzee) op een 24/7 basis. 

 

1 Ministerieel besluit van 11 juni 1999 (B.S. 07.08.1999) tot machtiging van de overheid die toestemming moet 
verlenen voor het gebruik van chemische producten in de zeegebieden met het oog op de bestrijding van een 
verontreiniging en voor het achterlaten van voorwerpen in de zeegebieden na gebruik. 
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Proces van toelating dispersantengebruik 
 

Hoewel de BMM tot op zekere hoogte procedures heeft uitgewerkt voor de toelating van 
dispersantengebruik, moet de uiteindelijke afweging en toelating van dispersantengebruik op zee 
steeds geval per geval gebeuren. De impact en efficiëntie van dispersanten hangen immers 
grotendeels af van het type olie, de weersomstandigheden op zee op het moment van het incident 
zelf, en de specifieke plaats van het  gebeuren. 

Chemische oliedispersanten zijn producten die de natuurlijke verspreiding (dispersie) versnellen 
door de oliefilm op het wateroppervlak op te breken in zeer kleine oliedruppels die zich door de 
golfwerking snel in de waterkolom kunnen verspreiden, om er vervolgens door natuurlijke processen 
te worden afgebroken. Dispersanten worden in vloeibare vorm op een olievlek gesproeid, vanuit een 
schip of een vliegtuig. 

Belangrijkste voor- en nadelen van dispersantengebruik op zee 

Voordelen 
− De olie wordt aan de invloed van de wind 

onttrokken. 
− De olie wordt sneller van het zeeoppervlak 

verwijderd, zodat bedreigde kwetsbare 
gebieden zoals de kustlijn of zones met hoge 
aantallen zeevogels gevrijwaard blijven. 

− Dispersanten kunnen meestal sneller en in 
ruwer weer worden ingezet (maar 
voldoende golfenergie is nodig om de 
dispersanten met de olie te laten mengen en 
de zo gevormde oliedruppels in de 
waterkolom te brengen). 

− Olie is een natuurlijk product, dat kan 
worden afgebroken door bacteriën die van 
nature in het mariene milieu aanwezig zijn. 
Chemische dispersie kan dit proces van 
biodegradatie in de waterkolom versnellen. 

 

Nadelen 
− Dispersanten zijn niet geschikt voor alle 

types van olie (niet bij erg vluchtige of hoog-
visceuze olietypes). 

− De olie ‘verdwijnt’ niet uit de zee maar blijft 
rondzweven in de waterkolom, waar het een 
negatieve impact kan veroorzaken. 
Chemische dispersie creëert bovendien een 
diepere oliewolk onder het wateroppervlak 
(tot 10 m of 20 m diep) vergeleken met de 
natuurlijke dispersie van olie (waar de olie 
vooral in de eerste meters onder het 
wateroppervlak blijft zweven). 

− De moderne dispersanten kennen nog 
steeds een zekere toxiciteit (hoewel ze 
algemeen beschouwd worden als minder 
toxisch dan de olie op zich, en als goed 
biologisch afbreekbaar).  

− Het dispersantengebruik is beperkt in de tijd: 
dispersanten moeten snel ingezet worden op 
relatief ‘verse’ olie, of de efficiëntie van 
chemische dispersie daalt door verwering 
van de olie. Het tijdsvenster voor 
dispersantengebruik is zo vaak beperkt tot 
24 uur na het initieel vrijkomen van de olie. 
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Hoe worden dispersanten als bestrijdingsoptie afgewogen? 

In het NEBA-proces inzake het gebruik van dispersanten op zee uitgevoerd door de BMM, moeten 
vier vragen beantwoord worden. Dispersantengebruik is slechts aanvaardbaar als deze vier vragen 
positief beantwoord worden: 

1. Is de geloosde olie dispergeerbaar?  
2. Valt de bestrijdbare olievlek nog binnen het tijdsvenster voor dispersantengebruik? 
3. Laten de weersomstandigheden op zee het toe om dispersanten efficiënt in te zetten? 
4. Zal de gedispergeerde olie meer goed doen dan kwaad voor het milieu? 

 
1) Is de geloosde olie dispergeerbaar? 

 
Dispersanten werken efficiënt bij sommige olietypes, maar zeker niet bij alle (zie Fig. 1). De 
onderstaande figuur geeft een overzicht van dispergeerbaarheid per type olie. Dispersie is feitelijk 
een natuurlijk verweringsproces veroorzaakt door de golfwerking; dispersanten versnellen dit proces 
gewoon. Belangrijke factor voor dispersie is de viscositeit van de olie:  lichte olietypes zullen bij 
golfwerking op zee nagenoeg volledig natuurlijk verweren, in tegenstelling tot zware, meer visceuze 
olietypes die eerder zullen emulsifiëren en meestal niet dispergeerbaar zijn. Daarom zijn slechts een 
deel van de olietypes die op zee worden vervoerd als brandstof of lading ook chemisch 
dispergeerbaar. 
 
 

Olietype Dispergeren? Waarom? 

Benzine, kerosine (jet fuel), 
mariene gasolie (MGO), 
mariene diesel (MDO) 

NEE 

Niet-persistente olie; 
Dispersanten zouden in theorie wel 
werken, maar zouden hoog-toxische 

componenten in waterkolom brengen 

Ruwe olie (paraffinic, 
naphtenic, asphaltic crudes) 

JA 
Olie dispergeerbaar, tot het tijdsvenster 

voor dispersantengebruik voorbij is 
 

Wel afhankelijk van stolpunt (vnl. bij 
waxy crudes) Ruwe olie (waxy crudes) MISSCHIEN 

Smeerolie NEE Viscositeit te hoog 

IFO-30, IFO-80, IFO-180 
(light en medium fuels) 

JA 
Olie dispergeerbaar, tot het tijdsvenster 

voor dispersantengebruik voorbij is 

IFO-380 (heavy fuels) MISSCHIEN 
Mogelijks dispergeerbaar, maar enkel bij 

hoge zeetemperatuur of ruwe zee 
IFO-500, IFO-700 (very heavy 
fuels) 

NEE Viscositeit te hoog 

Fig. 1 - Overzicht van dispergeerbaarheid per olietype. 
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2) Valt de bestrijdbare olievlek nog binnen het tijdsvenster voor dispersantengebruik? 
 
Olie is geen ‘puur’ chemisch produkt, maar bestaat uit een oneindige variatie van natuurlijke 
koolwaterstoffen. Elke individuele ruwe olie of fuel olie zal daarom verweren aan een specifieke 
snelheid waarbij een deel zal verdampen, oplossen, dispergeren en/of emulsifiëren.  Verwering leidt 
echter tot een toename in viscositeit. Op een bepaald tijdstip na het vrijkomen van de olie verliest 
chemische dispersie daarom zijn efficiëntie (zie Fig. 2).  
 
Naast het type olie, is dit ‘tijdsvenster’ voor dispersantengebruik ook afhankelijk van: 
- De temperatuur: een hoge (vnl.zee-)temperatuur leidt tot een lagere startviscositeit van de olie 

bij vrijkomen, maar veroorzaakt ook een snelle evaporatie van de lichte oliefracties waardoor de 
viscositeit zal stijgen; 

- De windsnelheid en zeegang: hoge windsnelheden en een ruwe zee leiden tot een hoge 
natuurlijke dispersiegraad, maar ook tot een versnelde emulsifiëring van de resterende olievlek. 

 
Algemeen gesproken geldt als vuistregel dat een tijdsvenster voor dispersantengebruik varieert van 
enkele uren tot 1 à 2 dagen na de initiële lozing, en dit afhankelijk van het type olie, de temperatuur 
en de zeegang. Alles hangt af van wanneer de viscositeitslimieten voor dispersie bereikt worden. 

 

Dispergeerbaarheid Dispersie mogelijk Dispersie gereduceerd 
Dispersie onwaarschijnlijk  

tot onmogelijk 

Viscositeit olie Tot 5.000 cSt 5.000-10.000 cSt > 10.000-20.000 cSt 

Fig. 2 - Dispergeerbaarheid van olie versus viscositeit.  
  

4 
 



 

Toelating Dispersantengebruik. BMM, juli 2016. 

 
 
 

3) Laten de weerstomstandigheden op zee het toe om dispersanten efficiënt in te zetten? 
 
Een belangrijke beperking is dat steeds een zekere golfenergie nodig is voor een efficiënte 
chemische dispersie van olie. Dispersanten hebben immers golfwerking (‘breaking waves’) nodig. 
Maar ook bij een te ruwe zee zal het dispersantensproeien aan efficiëntie inboeten omdat de olie 
door golven wordt overspoeld en het sproeien zelf moeilijk wordt.  
 
Samengevat kan worden gesteld dat (zie Fig. 3):  
- bij te kalme zee dispersanten niet efficiënt werken;  
- vanaf 7 knopen windsnelheid (2-3 Bft) een snelle dispersie van olie mogelijk is;  
- maar bij hoge windsnelheden (7-8 Bft) de zee te ruw wordt om een olievlek nog efficiënt te 

kunnen dispergeren. 
 

Windsnelheid  Beaufort Dispergeren? Waarom? 

1-3 kts 1 NEE Te kalm 

4-6 kts 2 MISSCHIEN Dispersie mogelijk maar niet snel 
7-10 kts 3 

JA Dispersie efficiënt en snel 
11-16 kts 4 
17-21 kts 5 
22-27 kts 6 

28-33 kts 7 MISSCHIEN Dispersie onefficiënt door ruwe zee 

34-40 kts 8 NEE (meestal) te ruw 

41-47 kts 9 NEE Te ruw 

Fig. 3 - Dispergeerbaarheid versus windsnelheid (Bft). 
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4) Zal de gedispergeerde olie meer goed doen dan kwaad? 

De hamvraag van een NEBA-analyse is indien de gedispergeerde olie meer goed dan kwaad zal doen, 
m.a.w. indien het gebruik van dispersanten de milieuschade zal reduceren. Dit is sterk incident-
afhankelijk en vereist de nodige expertise om de  voor- en nadelen van dispersantengebruik correct 
te kunnen afwegen. Om die reden werd de BMM als bevoegde dienst aangeduid. 
 
Chemische dispersie van olie in de waterkolom kan voordelig zijn: De olie kan zo onttrokken worden 
aan de wind en niet langer afdrijven naar kwetsbare gebieden. Chemische dispersie kan daarom 
mogelijk geschikt zijn als tweede bestrijdingsoptie, bijvoorbeeld voor de bestrijding van relatief 
kleine vlekken van verse, laag-visceuze olie die een onmiddellijke dreiging vormen voor kwetsbare 
soorten/gebieden (zeevogels of de kustlijn),  of voor een aanvullende bestrijding dicht bij de bron 
waar de olie uit een schip in zee vloeit (als deze zich ver uit de kust bevindt – zie lager). 

Chemische dispersie kan echter ook aanzienlijke milieurisico’s inhouden. Een sleutelfactor in het 
inschatten van risico’s voor milieuschade van gedispergeerde olie in een watermassa, is dilutie. Zo is 
het risico op milieu-impact vooral groot in ondiepe kustgebieden omdat enerzijds de watermassa 
daar vaak te klein is om een oliewolk in de waterkolom voldoende snel te verdunnen, en anderzijds 
het ecosysteem er heel kwetsbaar is. Het milieurisico is daarentegen beperkter in offshore gebieden, 
vooral omwille van de grotere aanwezige watermassa’s, de grotere diepte de en natuurlijke 
dynamiek zodat voldoende dilutie kan optreden (zie Fig. 4).  

Om deze redenen gelden de volgende basisprincipes voor het gebruik van dispersanten in zee: 

1. Dispersanten vormen vooral een nuttige alternatieve optie voor oliebestrijding in een 
offshore zeegebied, ver genoeg om het afdrijven van olie naar de kustzone en andere 
kwetsbare gebieden te voorkomen of te beperken; 

2. Algemeen beschouwd is dispersantengebruik in kwetsbare of ondiepe gebieden uitgesloten;  
3. In ondiepe kustgebieden is dispersantengebruik slechts uitzonderlijk toelaatbaar als 

meerdere kwetsbare zaken (habitats, soorten, activiteiten) bedreigd worden door een 
olievlek en een NEBA-analyse uitwijst dat beperkt dispersantengebruik alsnog een optie is. 

Vanwege de specifieke gevoeligheid van de Belgische zeegebieden werd de hoeveelheid 
dispersanten die tijdens een interventie mogen gebruikt worden bij wet beperkt tot 20% van het te 
bestrijden olievolume, met een maximum van 100 ton dispersanten per accidentele 
olieverontreiniging. Bij een optimale sproei-ratio van 1:10 (dispersant- vs. olievolume) beperkt dit de 
grootte van het volume dat met deze techniek kan behandeld worden tot 1000 m³ olie.  
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Limieten volgens diepte Zone Wat/Waarom? 

Diepte < 10m 

(~Terr.Zee 0-6 Nm  +    
 Vlaamse Banken <10m) 

RODE ZONE 
Dispersanten slechts uitzonderlijk toelaatbaar; 

Te ondiep en hoogst kwetsbaar 

Diepte < 20m plus 1 Nm buffer 

(~Terr.Zee tss. 6-12 Nm + 
banktoppen EEZ <20m) 

 

GELE ZONE 
Dispersanten beperkt inzetbaar  

(tot 100-200 m³ olie); 
Beperkte diepte en hoog kwetsbaar 

Diepte > 20m min 1 Nm buffer 

(~merendeel EEZ) 
 

GROENE ZONE 
Dispersanten inzetbaar tot 1000 m³ olie  

(cf. wettelijk plafond 100 ton dispersant); 
Voldoende diep en matig kwetsbaar 

Fig. 4 - Algemene dispersantenlimieten afhankelijk van waterdiepte. 
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Algemene opmerkingen inzake dispersantengebruik 
 
- Enkel dispersanten goedgekeurd door landen van het Bonn Akkoord komen in aanmerking voor 

gebruik in de Belgische Zeegebieden. 
 
- De nationale strategie rond chemische dispersie is in lijn met die van onze buurlanden. 

Overheden moeten volgens het Zeerechtsverdrag (UNCLOS) zo handelen dat geen schade of 
risico’s worden overgebracht van één gebied naar een ander gebied. Aangezien bijna elke 
accidentele olieverontreiniging in of nabij de Belgische zeegebieden een onmiddellijke 
bedreiging vormt voor 4 kuststaten (naast België ook Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en 
Nederland) is dit heel belangrijk. 

 
- Aangezien de detectie-afstand van olievlekken vanop een schip zeer beperkt is, is luchtsteun 

essentieel om de efficiëntie van de bestrijdingsoperatie te garanderen. 
 

- Als toelating tot dispersantengebruik wordt verleend, moet altijd eerst een ‘test spray’ 
uitgevoerd te worden om na te gaan of de chemische dispersie efficiënt is. Een efficiënte 
dispersie wordt herkend aan de vorming van een bruine, oranje of zwarte oliewolk (kleur 
afhankelijk van olietype) in de waterkolom vlak onder het oppervlak. De vorming van een 
gedispergeerde oliewolk in de waterkolom kan dus snel gaan (enkele minuten) tot veel trager en 
gradueel, met het progressief afnemen van de dikkere delen van de olievlek en het toenemen 
van sheen kleuren. 

 

 

 

 

 

______ 

Bronnen: 

- Olie-Interventieplan –OIP. DG Leefmilieu, 2016. 
- Manual on the applicability of oil spill dispersants. EMSA, 2010. http://www.emsa.europa.eu/ 
- Using dispersant to treat oil slicks at sea. Response manual. CEDRE, 2005. http://wwz.cedre.fr/en/Our-

resources/Documentation/Operational-guides  
- Different aspects of oil spill dispersants. Presentation Alun Lewis, Oil Spill Consultant, 2007. 
- Voorstel tot afwegingsprocedure voor de toepassing van detergenten bij de bestrijding van calamiteuze 

olieverontreiniging. TNO-rapport voor Rijkswaterstaat Directie Noordzee, 2004. 
- Bonn Agreement Counter Pollution Manual, http://www.bonnagreement.org/publications. 
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