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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: 
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a. «Onze Minis ter»: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat; 
b. «Verdrag»: het op 2 november 1973 te Londen to t stand gekomen 

Internationaal Verdrag ter voo rkoming van veront re in ig ing door schepen, 
met Protocollen en Bij lagen met Aanhangsels (Trb. 1975, 147 en 1978, 187), 
gewi jz igd en aangevuld bij het op 17 februar i 1978 te Londen tot stand 
gekomen Protocol bij dat Verdrag met Bijlage en Aanhangsels (Trb. 1978, 
188); 

c. «schip»: elk vaar tu ig , van welk type ook, dat op zee word t gebruikt 
waaronder begrepen draagvleugelboten, luchtkussenvoertu igen, afzinkbare 
vaartuigen en dr i jvend mater ieel , a lsmede installaties gedurende de t i jd dat 
zij dr i jven, behoudens wanneer het schip als h ierboven bedoeld boven de 
zeebodem is geplaatst voor het instellen van een onderzoek naar de 
aanwezigheid van del fstof fen of voor het w innen daarvan; 

d. «buitenlands sch ip»: een schip dat, daartoe gerecht igd, een andere 
vlag dan de Nederlandse voer t ; 

e. «schadelijke s tof»: een stof die, indien zij in zee terecht komt, gevaar 
kan opleveren voor de gezondheid van de mens, schade kan toebrengen 
aan het mariene mi l ieu , de recreat iemogel i jkheden die de zee biedt kan 
schaden of storend kan werken op enig ander rechtmat ig gebruik van de 
zee en die bij of krachtens a lgemene maatregel van bestuur is aangewezen; 

f. «lozen»: elk v r i j komen van schadeli jke stoffen van een schip, hoe ook 
veroorzaakt, waaronder begrepen ontsnappen, overboord zetten, wegvloe i -
en, weglekken, pompen of led igen; 

g. «voorval»: een gebeurtenis die er daadwerkel i jk toe leidt of er vermoe-
deli jk toe zal leiden dat in zee word t ge loosd; 

h. «haven»; een rede, pier, steiger en in het a lgemeen iedere plaats, al of 
niet in zee, waar schepen l igplaats kunnen hebben of waar opvarenden en 
zaken ingescheept of ontscheept kunnen wo rden . 

HOOFDSTUK II 

TOEPASSING 

Artikel 2 

Het bij of krachtens deze wet bepaalde is, tenzij in art ikelen van deze wet 
uitdrukkeli jk anders is bepaald, van toepassing op schepen die gerechtigd 
zijn de Nederlandse vlag te voeren. 

Artikel 3 

Het bij of krachtens deze wet bepaalde is niet van toepassing op oor logs-
schepen, schepen in gebruik als mar inehulpschepen of andere schepen in 
e igendom van of in beheer bij een Staat ten t i jde dat zij ui ts lui tend worden 
gebruikt in dienst van de overheid voor andere dan handelsdoeleinden. 

Artikel 4 

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van schepen 
geheel of gedeelteli jk van de toepassing van een of meer krachtens deze 
wet gegeven regels en voorschr i f ten worden ui tgezonderd. 

HOOFDSTUK III 

ALGEMENE BEPALINGEN 

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



Paragraaf 1. Lozingsverhod en voorzieningen 

Artikel 5 

1. Het is verboden vanaf een schip een schadeli jke stof in zee te lozen 
behoudens in de geval len en op de wijze vast te stel len bij of krachtens 
a lgemene maatregel van bestuur. 

2. De bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde a lgemene maatregel 
van bestuur te geven regelen kunnen onder meer verschi l len al naar 
gelang deze regelen verschi l lende categorieën van schepen, te bevaren 
zeegebieden, te maken reizen of te vervoeren schadeli jke stoffen betreffen. 

3. Het eerste lid is ook van toepassing op bui tenlandse schepen gedurende 
de t i jd dat deze zich in de Nederlandse terr i tor iale zee bevinden. 

Artikel 6 

1. De beheerders van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
aan te wi jzen havens zijn verpl icht zorg te dragen voor vo ldoende voorzie-
n ingen, geschikt voor het in ontvangst nemen van restanten van schadeli jke 
stoffen afkomst ig van schepen waarop het lozingsverbod als bedoeld in 
artikel 5 van toepassing is, zonder aan deze schepen onnod ig oponthoud te 
veroorzaken. 

2. Bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde a lgemene maatregel van 
bestuur worden voorschr i f ten ter u i tvoer ing van het bepaalde in het eerste 
lid vastgesteld. In ieder geval word t daarbij bepaald dat de afgifte niet 
anders mag geschieden dan op een wijze, aangegeven bij of krachtens die 
a lgemene maatregel van bestuur. 

3. De havenbeheerders zijn ter u i tvoer ing van de hun in het eerste lid 
opgelegde verpl icht ing bevoegd regelen te stellen krachtens welke de 
beheerders van bepaalde los- en laadplaatsen en scheepsreparat iewerven 
in hun haven worden verpl icht zorg te dragen voor vo ldoende voorz ieningen, 
geschikt voor het in ontvangst nemen van restanten van schadeli jke 
stof fen, afkomst ig van schepen, als bedoeld in het eerste l id, welke gebruik 
maken van die los- en laadplaatsen of scheepsreparat iewerven. 

4. De kosten verbonden aan het in ontvangst nemen, opslaan en 
verwerken van restanten van schadeli jke stoffen, afgegeven door schepen 
als bedoeld in het eerste l id, worden verhaald op diegenen die deze 
restanten afgeven. 

5. Indien en voorzover de kosten als bedoeld in het v ierde lid niet geheel 
verhaald kunnen wo rden , worden bij a lgemene maatregel van bestuur 
regels vastgesteld met betrekking tot het ver lenen van een Rijksbijdrage in 
bedoelde kosten. 

Paragraaf 2. Regelen voor schepen 

Artikel 7 

1. Bij of krachtens a lgemene maatregel van bestuur worden eisen 
vastgesteld waaraan de bouw, de inr icht ing en de u i t rust ing van een schip 
dienen te vo ldoen ter voo rkoming dan wel beperking van het lozen van 
schadeli jke stoffen. 

2. De in het eerste lid bedoelde eisen kunnen onder meer verschil len 
naar gelang zij verschi l lende categorieën van schepen, te bevaren zeegebie-
den, te maken reizen o f t e vervoeren schadelijke stoffen betreffen. 

Artikel 8 

1. Aan een schip, behorende tot een bij a lgemene maatregel van bestuur 
aan te wijzen categorie van schepen, wordt , indien na een onderzoek 
genoegzaam blijkt dat het schip voldoet aan de in artikel 7 bedoelde eisen, 
ten blijke daarvan een certif icaat afgegeven. 
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2. Onze Minister stelt het model van het certificaat vast. 
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regelen 

gegeven onder meer met betrekking to t : 
a. de aanvrage ter verkr i jging van een certificaat alsmede de daarbij over 

te leggen bescheiden; 
b. de autori tei ten die het certif icaat afgeven; 
c. de geld igheidsduur van het certif icaat alsmede de ver lenging daarvan; 
d. de vergoeding van kosten in verband met het onderzoek en de afgifte 

van een certif icaat. 

Artikel 9 

1. Certif icaten verval len, wanneer 
a. het schip ophoudt te behoren tot de categorie van schepen waaraan 

een dergeli jk certificaat word t verstrekt; 
b. het schip word t ve rbouwd dan wel in de inr icht ing of de ui t rust ing 

van het schip ingri jpende wi jz ig ingen worden aangebracht; 
c. het schip een buitenlands schip wordt . 
2. Certif icaten kunnen door de bevoegde ambtenaar van de Scheepvaart-

inspectie worden ingetrokken, wanneer blijkt dat de bouw, de inr icht ing 
of de ui t rust ing van het schip in belangri jke mate afwijkt van de gegevens 
van het certif icaat. 

3. Het verval len of ingetrokken certificaat dient door de eigenaar zo 
spoedig mogeli jk aan het Hoofd van de Scheepvaartinspectie te worden 
ingezonden. 

Artikel 10 

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen ter voorko-
ming van verontre in ig ing door schepen regelen worden gesteld onder 
meer ten aanzien van : 

a. de aan boord vereiste aanwezigheid van instructies, gebruiksaanwi j -
zingen en waarschuwingen; 

b. de stuwage, de wijze van verpakking en de etikettering van schadelijke 
stoffen, alsmede de daarop betrekking hebbende lad ingdocumenten; 

c. de aan boord vereiste aanwezigheid en hoedanigheid van meet- en 
registrat ie-apparatuur, alsmede het gebruik daarvan; 

d. het aan boord verr ichten van handel ingen met betrekking tot schadelijke 
stoffen en restanten daarvan alsmede de daarmee verband houdende 
bedr i j fsvoer ing. 

2. De in het eerste lid bedoelde regelen kunnen onder meer verschi l len 
naar gelang deze regelen verschi l lende categorieën van schepen, te 
bevaren zeegebieden, te maken reizen of te vervoeren schadelijke stoffen 
betreffen. 

Paragraaf 3. Verplichtingen van de kapitein 

Artikel 11 

1. De kapitein van een schip, behorend tot een bij a lgemene maatregel 
van bestuur aan te wijzen categorie, zorgt dat aan boord een journaal 
word t b i jgehouden waar in handel ingen met betrekking tot het vervoer en 
de lozing van schadelijke stoffen worden aangetekend, met inachtneming 
van de krachtens het tweede lid gestelde regelen. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regelen 
gesteld, onder meer ten aanzien van het model van het journaal , de gegevens 
die in het journaal moeten worden vermeld, de wijze van vermeld ing , 
alsmede de plaats waarop en de periode gedurende welke het journaal 
dient te worden bewaard. 
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3. De kapitein van een schip aan boord waarvan een journaal dient te 
worden b i jgehouden is verpl icht de bevoegde autori tei ten op hun verzoek 
inzage in het journaal te verlenen en dient hen toe te staan van elke in het 
journaal geplaatste aantekening een eensluidend afschrift te maken. 
Desgevraagd dient de kapitein het afschrift voor eensluidend te waarmerken. 

4. Elk aldus vervaardigd en voor eenslu idend gewaarmerkt afschrift van 
een aantekening in het journaal zal in een gerechtel i jke procedure in 
Nederland als bewi js van de fe i ten, vermeld in de aantekening, worden 
toegelaten. 

5. Het bepaalde in het derde lid is van overeenkomst ige toepassing op 
bui tenlandse schepen, die zich in een Nederlandse haven bevinden. 

Artikel 12 

1. In de geval len als omschreven bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur, is de kapitein verpl icht een voorval waarbi j het schip is 
betrokken onverwi j ld te melden. 

2. Indien het schip is verlaten of indien de in het eerste lid bedoelde 
meld ing onvol led ig dan wel niet verkr i jgbaar is, rust een gelijke verp l icht ing, 
als bedoeld in het eerste l id, op de eigenaar van het schip. Met de eigenaar 
van een schip word t gel i jkgesteld de gebruiker van het schip, niet zi jnde 
een reis- of t i jdbevrachter. 

3. Bij of krachtens de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van 
bestuur worden regelen gesteld onder meer ten aanzien van de inhoud van 
de meld ing , alsmede de wijze waarop en de autori tei ten aan wie deze 
meld ing dient te geschieden. 

4. De verp l icht ing bedoeld in het eerste en tweede lid geldt ook ten 
aanzien van een bui tenlands schip, indien het voorval plaatsvindt in de 
Nederlandse terr i tor iale zee. 

Paragraaf 4. Verlaten van een haven 

Artikel 13 

1. Het is verboden met een schip, als bedoeld in artikel 8, eerste lid een 
haven te verlaten indien het schip niet is voorzien van een geldig certif icaat. 

2. Het is verboden met een bui tenlands schip, dat ingevolge het Verdrag 
een certif icaat behoeft, een Nederlandse haven te ver laten, indien het schip 
niet is voorzien van een geldig certif icaat, als bedoeld in het Verdrag. 

HOOFDSTUK IV 

TOEZICHT EN AANHOUDING 

Paragraaf 1. Toezicht 

Artikel 14 

1. De ambtenaren van de Scheepvaart inspect ie als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 10 van de Schepenwet (Stb. 1909, 219) zijn belast met 
het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde. Zij 
oefenen hun taak overal ter were ld uit. 

2. Onze Minister kan voor bepaalde door hem aan te wi jzen taken, 
verband houdende met het toezicht, als bedoeld in het eerste l id, ambtenaren 
van andere diensttakken ter beschikking van de Dienst van de Scheepvaart-
inspectie stel len. 

Indien de terbeschikkingstel l ing ambtenaren betreft ressorterende onder 
een ander departement dan dat van Onze Minister word t het desbetreffende 
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besluit genomen door Onze Minister en de Minister van het andere 
departement tezamen. 

3. Een krachtens het tweede lid vastgesteld besluit wordt in de Neder-
landse Staatscourant gepubliceerd. 

4. Onze Minister stelt een instructie vast met betrekking tot de wijze 
waarop de in dit artikel bedoelde ambtenaren hun taak uitoefenen. 

Artikel 15 

1. De in artikel 14 bedoelde ambtenaren zijn bevoegd schepen, bedrijven, 
ligplaatsen en andere plaatsen te betreden voor zover de betreding daarvan 
redelijkerwijze voor de vervulling van hun taak noodzakelijk is. Zij zijn 
bevoegd zich te doen vergezellen van daartoe door hen aangewezen personen. 
Zonodig verschaffen zij zich toegang met behulp van de sterke arm. 

2. De artikelen 120 tot en met 123 van het Wetboek van Strafvordering 
zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de in artikel 14 
bedoelde ambtenaren. 

3. De in dit artikel bedoelde ambtenaren zijn bevoegd inzage te verlangen 
en afschrift te nemen van bescheiden die betrekking hebben op de fabrikage, 
het vervoer, de opslag en de lozing van schadelijke stoffen, alsmede de 
hiermee verband houdende documenten, voorzover dit redelijkerwijs voor 
de vervulling van hun taak noodzakelijk is. 

4. De in dit artikel bedoelde ambtenaren zijn, voor zover dit redelijkerwijs 
voor de vervulling van hun taak nodig is, bevoegd stoffen die zij aantreffen 
op plaatsen waar zij ingevolge het eerste lid toegang hebben aan een 
onderzoek te onderwerpen of te doen onDerwerpen en daarvan monsters te 
nemen of te doen nemen. 

Artikel 16 

De kapitein is verplicht de in artikel 14 bedoelde ambtenaren desgevraagd 
behoorlijke en veilige toegang tot het schip en zijn ruimten te verschaffen. 
Voorts stelt de kapitein op een daartoe strekkend verzoek van de ambtenaar 
alle personele middelen en hulpmiddelen ter beschikking welke naar het 
oordeel van de ambtenaar redelijkerwijs nodig zijn voor de uitvoering van 
het onderzoek aan boord. 

Artikel 17 

Het bepaalde in de artikelen 15 en 16 is eveneens van toepassing ten 
aanzien van een buitenlands schip dat zich bevindt: 

a. in een Nederlandse haven; of 
b. in de Nederlandse territoriale zee, op weg naar of komende vanuit een 

Nederlandse haven. 

Artikel 18 

1. Een buitenlands schip, dat ingevolge het Verdrag een certificaat 
behoeft kan in een Nederlandse haven worden onderworpen aan controle 
door een ambtenaar van de Scheepvaartinspectie, teneinde na te gaan of 
het schip is voorzien van een geldig certificaat. 

2. Indien een in het eerste lid bedoeld schip niet is voorzien van een 
geldig certificaat of indien er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat 
de bouw, inrichting of uitrusting van het schip niet in overeenstemming is 
met de gegevens van het certificaat, kan het schip worden onderworpen 
aan een nader onderzoek. 

3. Een buitenlands schip dat ingevolge het Verdrag geen certificaat 
behoeft kan in een Nederlandse haven worden onderworpen aan controle 
door een ambtenaar van de Scheepvaartinspectie, teneinde na te gaan of 
het schip zodanig is gebouwd, ingericht en uitgerust dat het zonder gevaar 
voor verontreiniging van het mariene milieu naar zee kan vertrekken. 
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4. Het derde lid is van overeenkomst ige toepassing op een buitenlands 
schip dat de vlag voert van een Staat die geen parti j is bij het Verdrag. 

Artikel 19 

Een buitenlands schip kan in een Nederlandse haven worden onderworpen 
aan een onderzoek door een ambtenaar van de Scheepvaart inspectie, 
teneinde na te gaan of: 

a. in str i jd met het bij of krachtens deze wet bepaalde schadelijke stoffen 
zijn geloosd in de Nederlandse terr i tor iale zee; 

b. in str i jd met de voorschri f ten van het Verdrag schadelijke stoffen zijn 
geloosd buiten de Nederlandse terr i tor iale zee. 

Paragraaf 2. Aanhouding 

Artikel 20 

Een ambtenaar van de Scheepvaart inspectie is bevoegd een schip aan te 
houden: 

a. indien het schip niet is voorzien van alle, krachtens artikel 13, eerste 
l id, vereiste geldige cert i f icaten; 

b. indien de ambtenaar constateert dat het schip niet voldoet aan de 
voor de verkr i jg ing van die certif icaten gestelde eisen; 

c. waar het een schip betreft dat niet behoort tot een in artikel 8, eerste 
l id, bedoelde categorie, indien het schip zodanig is gebouwd, ingericht of 
uitgerust dat het een gevaar vormt voor verontre in ig ing van het mariene 
mi l ieu ; 

d. indien de ambtenaar word t be lemmerd in de ui toefening van zijn taak. 

Artikel 21 

1. Een ambtenaar van de Scheepvaart inspectie is bevoegd een buiten-
lands schip, dat zich in een Nederlandse haven bevindt en dat de vlag 
voert van een Staat die parti j is bij het Verdrag, aan te houden: 

a. indien het schip niet is voorzien van alle ingevolge het Verdrag 
vereiste, geldige cert i f icaten; 

b. indien de bouw, de inr icht ing of de ui t rust ing van het schip in belangri jke 
mate afwijkt van de gegevens van het cert i f icaat; 

c. waar het een schip betreft dat ingevolge het Verdrag geen certificaat 
behoeft, indien het schip zodanig is gebouwd , ingericht of uitgerust dat het 
een gevaar vo rmt voor verontre in ig ing van het mariene mi l ieu ; 

d. indien de ambtenaar word t be lemmerd in de ui toefening van zijn 
taak; 

e. indien daartoe een verzoek word t gedaan door de bevoegde autori tei ten 
van de vlaggestaat van dit schip wegens een overt reding van de in die 
staat ter ui tvoer ing van het Verdrag gestelde wettel i jke regelen. 

2. Een ambtenaar van de Scheepvaart inspectie is bevoegd een buiten-
lands schip dat zich in een Nederlandse haven bevindt en dat de vlag voert 
van een Staat die geen parti j is bij het Verdrag, aan te houden: 

a. indien het schip zodanig is gebouwd, ingericht of uitgerust dat het een 
gevaar vo rmt voor verontre in ig ing van het mariene mi l ieu; 

b. indien de ambtenaar word t be lemmerd in de ui toefening van zijn taak. 

Artikel 22 

1. De aanhouding geschiedt door een ambtenaar van de Scheepvaartin-
spectie door middel van een overhandiging aan de kapitein van een 
ondertekende en gedagtekende kennisgeving, waar in de reden van de 
aanhouding staat vermeld. Wanneer naar het oordeel van de ambtenaar 
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overhandiging niet mogelijk is, geschiedt de aanhouding mondeling door 
een kennisgeving aan de naar zijn oordeel daarvoor meest gerede persoon, 
zo spoedig mogelijk gevolgd door overhandiging van de schriftelijke 
kennisgeving aan de kapitein. 

2. De havenbeheerder alsmede de naar het oordeel van de ambtenaar in 
aanmerking komende diensten worden onverwijld van de aanhouding in 
kennis gesteld. 

Artikel 23 

1. De kapitein van een aangehouden schip is verplicht zijn schip na de 
aanhouding ligplaats te doen nemen op de door een ambtenaar van de 
Scheepvaartinspectie in overeenstemming met de havenbeheerder aan te 
wijzen plaats. 

2. Zolang de aanhouding voortduurt is het de kapitein verboden het 
schip te doen verplaatsen zonder voorafgaande toestemming van een 
ambtenaar van de Scheepvaartinspectie. 

3. Zonder deze toestemming weigeren alle betrokken ambtenaren hun 
medewerking bij het verplaatsen en het uitklaren van het schip. 

4. Indien een schip in een buitenlandse haven door een bevoegde 
autoriteit ingevolge de bepalingen van het Verdrag is aangehouden, is het 
de kapitein verboden de haven te verlaten. 

5. Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing 
op een buitenlands schip, dat zich in een Nederlandse haven bevindt. 

Artikel 24 

De ambtenaren van de Scheepvaartinspectie zijn bevoegd ter uitvoering 
en handhaving van de aanhouding de nodige maatregelen te nemen en de 
nodige aanwijzingen te geven. 

Artikel 25 

1. Zodra er geen reden is de aanhouding langer te laten voortduren, heft 
de ambtenaar van de Scheepvaartinspectie de aanhouding op. 

2. Opheffing geschiedt door overhandiging van een ondertekende en 
gedagtekende kennisgeving aan de kapitein. 

3. Op deze opheffing en kennisgeving is artikel 22 van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 26 

De artikelen 22, 24 en 25 zijn van overeenkomstige toepassing op een 
buitenlands schip dat zich in een Nederlandse haven bevindt, met dien 
verstande, dat van de aanhouding en de opheffing daarvan tevens de 
consul of de diplomatieke vertegenwoordiger en, bij diens afwezigheid, de 
regering van de Staat waarvan het schip de vlag voert, onverwijld op de 
hoogte wordt gesteld. 

HOOFDSTUK V 

VERDERE BEPALINGEN 

Paragraaf 1. Bezwaar 

Artikel 27 

1. Degene, die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een beslissing 
van een ambtenaar als bedoeld in artikel 14, kan daartegen een bezwaar-
schrift indienen bij Onze Minister binnen 30 dagen na de dag waarop de 
beslissing is genomen. Een beslissing wordt geacht te zijn genomen op de 
dag waarop zij is verzonden of uitgereikt. 
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2. Het bezwaarschrift moet gemot iveerd zijn en gesteld in de Nederlandse 
of de Engelse taal. 

3. Een bezwaarschrif t , gericht tegen een beslissing van een ambtenaar 
als bedoeld in het eerste l id , niet zi jnde het Hoofd van de Scheepvaart in-
spectie, word t ingediend door tussenkomst van het Hoofd van de Scheep-
vaart inspectie. Deze zendt het bezwaarschrift onverwi j ld aan Onze Minister. 

4. Het bezwaarschrift word t schrifteli jk, telegrafisch of per telex ingediend. 
5. Het indienen van een bezwaarschrif t schorst de werk ing van de 

beslissing niet, tenzij Onze Minister anders bepaalt. 

Artikel 28 

1. Onze Minister beslist b innen zestig dagen na ontvangst van het 
bezwaarschrift. Alvorens hij een beslissing geeft kan hij advies inwinnen bij 
de Raad voor de Scheepvaart als bedoeld in artikel 23 van de Schepenwet 
(Stb. 1909, 219). Wat betreft de samenstel l ing, de bevoegdheden en de 
werkwi jze van de Raad bij de u i tvoer ing van deze taak, alsmede de schade-
loosstel l ing van door de Raad gehoorde getuigen en deskundigen en van 
leden van de Raad zelve, zijn de desbetreffende bepal ingen van de Sche-
penwet van overeenkomst ige toepassing. 

2. Degene die het bezwaarschri f t heeft ingediend kan de Raad verzoeken 
te worden gehoord alvorens het advies word t ui tgebracht. 

3. Onze Minister kan zijn beslissing voor ten hoogste zestig dagen 
verdagen indien de Raad voor de Scheepvaart om advies is verzocht. 

4. Een beslissing van Onze Minister word t schriftel i jk gegeven en is met 
redenen omkleed. 

Paragraaf 2. Onderzoek van voorvallen 

Artikel 29 

1. Door of namens het Hoofd van de Scheepvaart inspectie word t een 
onderzoek ingesteld naar voorval len van betekenis, overkomen aan 
schepen, teneinde na te gaan of hieruit lessen kunnen worden geput, dan 
wel of het wenseli jk is regelen te stellen ter voorkoming van voorval len. 

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regelen 
worden gesteld ten aanzien van de wijze waarop een onderzoek naar een in 
het eerste lid bedoeld voorval word t ingesteld. 

Paragraaf 3. Medewerking en geheimhouding 

Artikel 30 

1. Onze Minister kan organisat ies of personen macht igen bepaalde door 
hem aangewezen werkzaamheden ten behoeve van de Dienst van de 
Scheepvaart inspectie te verr ichten. 

2. Een krachtens het eerste l id vastgesteld besluit wo rd t in de Neder-
landse Staatscourant bekendgemaakt. 

Artikel 31 

Een ieder die betrokken is bij de fabrikage, de invoer, de opslag, het 
vervoer of het lozen van schadeli jke stoffen is verpl icht aan de ambtenaren, 
als bedoeld in artikel 14, alle medewerk ing te verlenen en inl icht ingen te 
verstrekken die zij bij de u i tvoer ing van de hun op grond van deze wet 
opgedragen taak behoeven. 

Artikel 32 

Zij die uit hoofde van hun stand, beroep of ambt tot gehe imhoud ing 
verpl icht zijn kunnen zich verschonen van het verschaffen van in l icht ingen, 
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doch ui ts lu i tend voorzover het betreft hetgeen hun in hun hoedanigheid is 
toever t rouwd. Zij kunnen voorts het ver lenen van medewerk ing we igeren, 
voorzover hun plicht tot gehe imhoud ing zich daartoe uitstrekt. 

Artikel 33 

Een ieder die betrokken is bij de u i tvoer ing van deze wet en daarbi j de 
beschikking kri jgt over gegevens, waarvan hij het vert rouwel i jke karakter 
kent of redel i jkerwi js moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde 
van ambt, beroep of wettel i jk voorschr i f t terzake van die gegevens een 
geheimhoudingsp l ich t geldt, is verpl icht tot gehe imhoud ing daarvan, 
behoudens voor zover enig wettel i jk voorschr i f t hem tot bekendmaking 
verpl icht of uit zijn taak bij de ui tvoer ing van deze wet de noodzaak tot 
bekendmaking voortv loei t . 

Paragraaf 4. Ontheffing 

Artikel 34 

1. In bi jzondere gevallen kan het Hoofd van de Scheepvaart inspectie aan 
een schip, dat niet is voorzien van een geldig certif icaat, als bedoeld in 
artikel 13, onthef f ing verlenen van het in dat artikel genoemde ve rbod : 

a. indien hem genoegzaam is gebleken dat het schip voldoet aan de 
voor de verkr i jg ing van dat certif icaat gestelde eisen; 

b. indien het schip niet vo ldoet aan de voor de verkr i jg ing van dat 
certif icaat gestelde eisen, teneinde het in staat te stellen zich naar de 
dichtstbi jz i jnde geschikte reparat iehaven te begeven met het doel aldaar in 
het ontbrekende te voorzien. 

Artikel 35 

1. In een krachtens deze wet u i tgevaardigde algemene maatregel van 
bestuur kan worden bepaald dat het Hoofd van de Scheepvaart inspectie, 
indien bi jzondere omstandigheden daartoe nopen, bevoegd is onthef f ing te 
ver lenen van de bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur 
gestelde regelen met betrekking tot de bouw, inr icht ing of u i t rust ing van 
een schip. 

2. Een onthef f ing als bedoeld in het vor ige lid kan onder beperkingen 
worden ver leend. Aan een onthef f ing kunnen voorschr i f ten worden 
verbonden. 

3. Een gedraging in str i jd met de in het tweede lid bedoelde beperkingen 
en voorschr i f ten is verboden. 

HOOFDSTUK VI 

STRAFBEPALINGEN EN BORGSOM 

Artikel 36 

1. Aan artikel 1, onder 3, van de Wet op de economische delicten (Stb. 
1950, K. 258) word t toegevoegd: 

«de Wet voorkoming verontre in ig ing door schepen, de artikelen 5, 6, 
tweede l id , 9, derde l id, 11, eerste, derde en vi j fde l id, 12, eerste, tweede, 
derde en vierde l id, 13, 16, 17, 23, eerste, tweede, vierde en vi j fde l id, 31 en 
35, derde l id». 

2. Gedragingen in str i jd met de voorschr i f ten vastgesteld bij of krachtens 
de artikelen 5, 12, eerste en derde lid en 23, eerste, tweede en vierde lid zijn 
misdr i jven voorzover zij opzetteli jk zijn begaan, en overigens over t red ingen. 
Gedragingen in str i jd met de voorschr i f ten vastgesteld bij of krachtens 
andere art ikelen van deze wet zijn over t red ingen. 

Tweede Kamer, zitt ing 1981-1982, 17 320, nrs. 1-2 10 



Artikel 37 

1. Bij ve rmoeden van een van de strafbare feiten als bedoeld in de 
art ikelen 5, 6, tweede l id, 11, eerste, derde en vi j fde l id, 12, eerste, tweede, 
derde en vierde l id, 13, 16, 17, 23, eerste, tweede en vi j fde l id, 31 en 35, 
derde l id, kan aan de kapitein bevel worden gegeven dat het schip een 
Nederlandse haven of b innenwater niet zal verlaten dan nadat op een bij 
dat bevel aan te wi jzen plaats een daarbi j te bepalen ge ldsom is gestort, 
waarop een terzake van dat strafbare feit op te leggen geldboete zal 
kunnen worden verhaald. Het bevel word t zonodig met behulp van de 
sterke arm gehandhaafd. 

2. Het in het eerste lid bedoelde bevel word t op vorder ing van de Officier 
van Just i t ie gegeven door de rechter voor wie de zaak word t of zal wo rden 
vervo lgd. De kapitein word t vooraf gehoord of althans behoorl i jk opgeroe-
pen. 

Het bevel is dadeli jk ui tvoerbaar en wo rd t onverwi j ld aan de kapitein 
betekend. 

3. Van het bevel of de beschikking tot afwi jz ing van de vorder ing kan de 
verdachte b innen drie dagen na de betekening en het Openbaar Minister ie 
binnen drie dagen in beroep komen bij het gerechtshof. Het hof beslist zo 
spoedig mogel i jk . 

4. Zodra het in de strafzaak gewezen vonn is onherroepel i jk is geworden , 
word t de gestorte ge ldsom wede rom ter beschikking van de rechthebbende 
gesteld, nadat daarop een bij dat vonn is opgelegde boete in minder ing is 
gebracht. Tot dat t i jdst ip en te rekenen van de dag dat de ge ldsom werd 
gestort, wo rd t over die som de wette l i jke rente vergoed. 

HOOFDSTUK VII 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 38 

Indien in deze wet gestelde onderwerpen in het belang van een goede 
ui tvoer ing van de wet nadere regel ing behoeven kan deze geschieden bij of 
krachtens a lgemene maatregel van bestuur. 

Artikel 39 

1. Een voordracht voor een a lgemene maatregel van bestuur krachtens 
deze wet word t Ons gedaan door Onze Minister. 

2. Voorzover een algemene maatregel van bestuur bepal ingen bevat 
krachtens de artikelen 1, onder e, 5, 6, 12 of 38 word t de voordracht ten 
aanzien van die bepal ingen Ons gedaan door Onze Minister en Onze 
Minister van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne. 

Artikel 40 

1. In de desbetreffende artikelen van de navolgende wettel i jke regel ingen 
word t in plaats van «Wet o l ieveront re in ig ing zeewater (Stb. 1958, 344)» 
gelezen: «Wet voorkoming veront re in ig ing door schepen (Stb. 19.., • ••)» 

a. artikel 2, tweede lid onder a van het Besluit ter u i tvoer ing van artikel 1, 
derde l id, Wet veront re in ig ing opperv laktewateren (Stb. 1974, 709); 

b. artikel 61 van de Wet chemische afvalstoffen (Stb. 1976, 214); 
c. artikel 97 van de Afvalstof fenwet (Stb. 1977, 455). 
2. In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten verval t : 

«de Wet o l ieverontre in ig ing zeewater, de art ikelen 3, eerste lid en tweede 
l id, 5, tweede l id, en 8, eerste, tweede en derde l id». 
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3. Art ikel 2, onder a, van de Wet verontre in ig ing zeewater (Stb. 1975, 
352) word t gelezen: «het lozen, voorzover daaromtrent regelen zijn gesteld 
bij of krachtens de Wet voorkoming verontre in ig ing door schepen (Stb. 
19 )». 

Artikel 41 

1. De Wet o l ieverontre in ig ing zeewater (Stb. 1958, 344) word t ingetrokken. 

2. Op fei ten, strafbaar gesteld bij of krachtens de Wet o l ieverontrein ig ing 
zeewater welke zijn begaan voor de intrekking daarvan, blijft die wet van 
toepasssing. 

Artikel 42 

Deze wet is niet van toepassing op het lozen voorzover daaromtrent 
voorschr i f ten zijn gesteld bij of krachtens de Wet verontreiniging zeewater 
(Stb. 1975,352). 

Artikel 43 

Deze wet is niet van toepassing voorzover het bij of krachtens de Kern-
energiewet (Stb. 1963, 82) bepaalde van toepassing is. 

Artikel 44 

Deze wet kan wo rden aangehaald als: «Wet voorkoming verontre in ig ing 
door schepen». 

Artikel 45 

Deze wet treedt in werk ing op een door Ons te bepalen t i jdst ip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat 
alle ministeriële depar tementen, autor i tei ten, colleges en ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

De Minister van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne, 
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