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17 320 Regelen ter voorkoming van verontreiniging door 
schepen (Wet voorkoming verontreiniging door schepen) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

S-V + W 

S-Vg f M 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet 
houdende regelen ter voorkoming van verontre in ig ing door schepen (Wet 
voorkoming verontre in ig ing door schepen). 

De toel ichtende memor ie (en bij lagen), die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wi j U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 11 februar i 1982 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de grat ie Gods, Koningin der Neder landen, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Al len, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweging genomen hebben dat het noodzakeli jk is in 

verband met de bekracht iging van het op 2 november 1973 te Londen tot 
stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontre in ig ing 
door schepen met Protocollen en Bijlagen met Aanhangsels (Trb. 1975, 147 
en 1978, 187), zoals gewi jz igd en aangevuld bij het op 17 februar i 1978 te 
Londen tot stand gekomen Protocol bij dat Verdrag met Bijlage en Aan-
ïangsels (Trb. 1978, 188), regelen vast te stellen teneinde ui tvoer ing te 
kunnen geven aan de bepal ingen van dit Verdrag en Protocol voor Neder land; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord , en met gemeen overleg der 
Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, geli jk Wij goedvinden 
en verstaan bij deze: 

HOOFDSTUK I 

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 

Artikel 1 

Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet word t 
verstaan onder: 

Tweede Kamer, zitt ing 1981-1982, 17 320, nrs. 1-2 


