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

Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

1. INLEIDING 

Het wetsontwerp voorkoming verontreiniging door schepen heeft ten 
doel de nationale uitvoering mogelijk te maken van het op 2 november 
1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming 
van verontreiniging door schepen, met Protocollen, Bijlagen en Aanhangsels 
(Trb. 1975, 147 en 1978, 187), zoals gewijzigd en aangevuld bij het op 17 
februari 1978 te Londen tot stand gekomen Protocol met Bijlage en Aan-
hangsels (Trb. 1978, 188). 

Zoals in de Memorie van Toelichting bij de Goedkeuringswet inzake 
bovengenoemd Verdrag en Protocol is uiteengezet dienen beide als één 
instrument te worden gelezen en geïnterpreteerd hetwelk hierna kortheids-
halve wordt aangeduid als «Marpol 73/78». 

2. VORM VAN DE UITVOERINGSWETGEVING 

In de Memorie van Toelichting bij de Goedkeuringswet is uiteengezet 
welke de doelstelling van Marpol 73/78 is, welke middelen het bevat om dit 
doel te bereiken en welke rechten en verplichtingen partijen bij het verdrag 
hebben. 

Daarbij is aangegeven dat de regelingen en voorschriften ter voorkoming 
van verontreiniging van de zee ten gevolge van lozing van schadelijke 
stoffen vanaf schepen in vijf verschillende bijlagen vermeld staan. Elke 
bijlage betreft een andere categorie van schadelijke stoffen. Een dergelijke 
verdeling van de lozingsvoorschriften is noodzakelijk, omdat de milieuhy-
giënische normen, die in lozingsverboden en "Voorschriften tot uitdrukking 
komen, voor de onderscheidenlijke categorieën van schadelijke stoffen 
verschillend zijn. 

De specifieke eisen voor de bouw, de inrichting en de uitrusting van 
schepen welke zijn gesteld om te kunnen voldoen aan de lozingsverboden 
en "Voorschriften, zijn derhalve eveneens per bijlage verschillend. 

Opgemerkt dient te worden dat de mate waarin en de wijze waarop 
zeevervuiling, afkomstig van een bepaalde bron, kan worden tegengegaan 
onder meer afhankelijk is van de op een gegeven moment beschikbare 
technologie. Uit milieu-oogpunt is het wenselijk veranderingen in de 
technologische mogelijkheden en inzichten zo snel mogelijk te realiseren 
teneinde een nog betere voorkoming van verontreiniging te bewerkstelligen. 
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Artikel 16 van Marpol 73/78 voorziet hierin door een eenvoudige amen-
der ingsprocedure vast te stel len voor de bi j lage, waar in immers de techni-
sche bepal ingen staan. 

In overeenstemming met deze indel ing van Marpol 73/78 is bij de 
nat ionale u i tvoer ingswetgev ing gekozen voor de vo rm van een raamwet, 
waarb i j aan de voorschr i f ten van elke bi j lage bij Marpol 73/78 door middel 
van afzonderl i jke a lgemene maatregelen van bestuur u i tvoer ing kan 
worden gegeven. Zodoende is het tevens mogel i jk u i tvoer ing te geven aan 
internat ionaal overeengekomen wi jz ig ingen en aanvul l ingen van een 
bij lage zonder dat h iervoor wi jz ig ing van de wet zelf nodig is. 

Een eerste a lgemene maatregel van bestuur zal de voorschr i f ten van 
bi j lage I bevatten, na ver loop van t i jd gevolgd door een maatregel ter 
u i tvoer ing van bi j lage II. Na aanvaarding in de toekomst van bij lage III, IV 
en V zuilen deze op overeenkomst ige wijze worden u i tgevoerd. 

3. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET WETSONTWERP 

Zoals hierboven reeds is aangegeven bevat Marpol 73/78 een stelsel van 
regels ter voorkoming van verontre in ig ing van de zee door schepen. 

Deze regels bevatten twee hoofde lementen, enerzi jds mi l ieuhygiënische 
aspecten, waaronder de mi l ieuhygiënische normste l l ing, en anderzijds 
scheepvaarttechnische aspecten, met name de eisen waaraan het schip 
moet vo ldoen teneinde opt imale voorkoming van verontre in ig ing van de 
zee door schepen tot stand te brengen. 

De verantwoordel i jkhe id voor de mi l ieuhygiënische aspecten berust bij de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne. Met name bij het 
bepalen van het Nederlandse standpunt terzake van de mi l ieuhygiënische 
normste l l ing in de daarvoor bestemde internat ionale organen heeft de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne een doorslaggeven-
de stem. 

Daarentegen berust de verantwoordel i jkhe id voor de scheepvaarttechni-
sche aspecten bij de Minister van Verkeer en Waterstaat. Dit leidt ertoe dat 
beide bewindsl ieden verantwoordel i jkhe id hebben voor het wetsontwerp, 
hetgeen tot u i tdrukking komt in de ondertekening daarvan. 

4. HOOFDLIJNEN VAN HET WETSONTWERP 

4.1 . Hoofdstuk I - Begripsbepalingen 

In de Memor ie van Toel icht ing bij de Goedkeur ingswet is reeds uiteengezet 
dat er voor is gekozen alle voorschr i f ten ter voorkoming van zeeverontrei-
n ig ing welke betrekking hebben op mi jnbouwinsta l la t ies gedurende de t i jd 
dat deze gebezigd worden voor opspor ing of w inn ing van delfstoffen te 
geven in het kader van de speciaal daarop ziende wetgev ing zoals thans de 
Mi jnwet cont inentaal plat (Stb. 1965, 428) en de betreffende uitvoeringsre-
gel ingen. Lozingen vanaf een mi jnbouwins ta l la t ied ie zich over zee verplaatst 
of verplaatst word t en gedurende die t i jd niet voor opspor ing of w inn ing 
van delfstoffen word t gebruikt val len echter onder het onderhavige 
wetsontwerp . 

Aangezien de mi jnbouwinsta l la t ie gedurende die t i jd verwantschap 
vertoont met een schip is er in het ontwerp, evenals in Marpol 73/78, voor 
gekozen dit in de defini t ie van «schip» tot u i tdrukking te brengen. 

4.2. Hoofdstuk II - Toepassing 

De wet is in beginsel van toepassing op alle Nederlandse schepen, met 
ui tzondering van oor logsschepen, mar inehulpschepen en r i jksvaartuigen 
voorzover deze niet gebezigd worden voor handelsdoeleinden. 
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Overeenkomst ig het bepaalde in artikel 3, derde l id, van het Verdrag 
dient Nederland ervoor te zorgen dat deze schepen voorzover redeli jkerwijs 
en praktisch mogeli jk vo ldoen aan de bepalingen van Marpol 73/78, zonder 
dat h ierdoor de werkzaamheden of de operat ionele kwal i tei ten van dergeli jke 
schepen worden aangetast. 

Wat betreft de onder zijn beheer staande schepen worden de ui tvoerings-
regels opgesteld door de Ministér van Defensie, terwi j l de Minister van 
Verkeer en Waterstaat middels de onder hem ressorterende Dienst Vaartui-
gen dergeli jke regels zal opstel len voor r i jksvaartuigen. 

Het ligt in de bedoel ing dat, voorzover mogel i jk, deze regel ingen gel i jkt i jdig 
met de ui tvoeringsregels van de wet gereed zullen komen. Voorts zijn 
bepal ingen, waar in zulks uitdrukkeli jk is vermeld, van toepassing op 
buitenlandse schepen die zich in een Nederlandse haven bevinden. 

Deze bepal ingen zijn opgenomen overeenkomst ig het bepaalde in 
Marpol 73/73, met name de bepal ing dat de havenstaat bevoegd is de 
cert i f icaten van alle schepen in zijn havens te controleren en de plicht heeft 
schepen, welke bij controle bli jken niet te kunnen uitvaren zonder gevaar 
voor verontre in ig ing van het mariene mi l ieu op te leveren, te verbieden de 
haven te verlaten. 

Tenslotte vloeit uit artikel 4, tweede l id, van het verdrag voor Nederland 
de verpl icht ing voort b innen het gebied waarover Nederland rechtsmacht 
heeft lozingen in str i jd met Marpol 73/78 strafbaar te stellen. Dientengevolge 
is het lozingsverbod van artikel 5 binnen de Nederlandse terr i tor iale zee 
van toepassing op alle schepen ongeacht de vlag die ze voeren. 

Ingevolge artikel 4 van het wetsontwerp kunnen voor bepaalde categorieën 
van schepen afwi jkende regels worden gegeven. 

Dit artikel is nodig o m het systeem van het verdrag te kunnen vo lgen, 
waarb i j voor bepaalde categorieën van schepen nadere regelgeving word t 
overgelaten aan de vlaggestaat. 

4.3. Hoofdstuk III - Algemene bepalingen 

1. Lozingsverbod 

Aangezien het we tson twerp ten doel heeft aantasting van het mariene 
mi l ieu door lozing in zee van schadelijke stoffen door schepen te voorkomen 
is in beginsel elke dergeli jke lozing verboden. 

Het in artikel 5 opgenomen lozingsverbod geldt voor Nederlandse 
schepen, waar ter wereld zij zich ook bevinden alsmede voor buitenlandse 
schepen gedurende de t i jd dat deze zich in Nederlandse wateren bevinden. 

Marpol 73/78 staat echter in bepaalde gevallen en onder bepaalde 
voorwaarden lozing van geringe hoeveelheden schadeli jke stoffen toe. 
Voor iedere categorie van schadeli jke stoffen is in de onderscheidenl i jke 
bi j lage bij Marpol 73/78 vastgelegd wat de toegestane hoeveelheid en 
concentrat ie is en welke de overige voorwaarden zijn waaronder lozing 
mag plaatsvinden. Dit is de mi l ieuhygiënische normstel l ing welke in elke 
bi j lage van het verdrag word t gegeven. 

De normen zijn internationaal overeengekomen en zijn zodanig dat 
lozing van schadelijke stoffen met inachtneming van de normen nagenoeg 
geen schade veroorzaakt aan het mariene mi l ieu. 

Het wetsontwerp beoogt elke bij lage bij Marpol 73/78 afzonderli jk uit te 
voeren door middel van een algemene maatregel van bestuur. 

Zodoende kan rekening worden gehouden met de verschi l lende normen 
en voorschr i f ten die elke bij lage voor de daarin genoemde categorieën van 
schadeli jke stoffen stelt. 

2. Voorzieningen voor het in ontvangst nemen van restanten van schadelijke 
stoffen 

Bij de normale bedri j fsvoering aan boord van schepen ontstaan schadelijke 
afvalstoffen. Aangezien lozing daarvan in zee, ingevolge de voorschri f ten 
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slechts in zeer beperkte mate is toegestaan en het niet altijd mogelijk is aan 
boord volledige vernietiging dan wel verwerking tot hergebruik van die 
afvalstoffen te realiseren dient tijdelijke opslag aan boord plaats te vinden 
gevolgd door afgifte in havens. 

Het schip dient dan ook zodanig te zijn gebouwd, ingericht en uitgerust 
dat behoorlijke opvangmogelijkheden voor restanten van schadelijke 
stoffen aanwezig zijn. 

Aldus kan het schip langere reizen maken en meerdere havens aandoen, 
zonder telkenmale in elke haven genoodzaakt te zijn gebruik te maken van 
voorzieningen aan de wal, geschikt voor het in ontvangst nemen van de 
aan boord opgeslagen restanten van schadelijke stoffen. In de bijlagen van 
Marpol 73/78 is de verplichting van regeringen, partij bij het verdrag, 
opgenomen om in hun havens te voorzien in voldoende faciliteiten voor de 
in ontvangstname van restanten van die schadelijke stoffen welke in de 
betreffende bijlage staan vermeld. Ondanks de hiervoor vermelde voorzie-
ningen aan boord van schepen voor het tijdelijk opslaan van restanten en 
de verplichting van verdragspartijen om afgifte van restanten aan de wal 
mogelijk te maken, is het niet geheel uitgesloten dat in de beginfase van 
het in werking treden van Marpol 73/78 schepen moeilijkheden kunnen 
ondervinden bij het afgeven van de restanten aan voorzieningen aan de 
wal. De kapitein moet hiervan melding maken, ondermeer in het journaal, en 
via de Dienst der Scheepvaartinspectie worden deze gegevens gerapporteerd 
aan de Intergouvernementele Consultatieve Maritieme Organisatie (IMCO). 
Aldus kan internationaal druk worden uitgeoefend op de betreffende staten 
om in het ontbrekende te voorzien. Daarnaast zal het opsporingsbeleid in 
die beginfase met bovengenoemde factoren rekening dienen te houden. 

Artikel 6 van het wetsontwerp geeft gevolg aan de verplichting tot het 
voorzien in voldoende ontvangstvoorzieningen aan de wal en is zodoende 
het noodzakelijke complement van het in artikel 5 opgenomen verbod ten 
aanzien van het lozen van schadelijke stoffen in zee door schepen. 

Aangezien de bijlagen van Marpol 73/78 gefaseerd in werking zullen 
treden en de te nemen maatregelen om te voorzien in voldoende ontvangst-
faciliteiten in sterke mate afhankelijk zijn van de categorie te ontvangen 
schadelijke stoffen, is het noodzakelijk de nadere regelen met betrekking 
tot deze inrichtingen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te 
geven, voor iedere categorie afzonderlijk. 

Op deze wijze kan tevens rekening worden gehouden met de omvang 
van de scheepvaart op een bepaalde haven en de specifieke behoefte die 
schepen, welke gebruik maken van die haven, hebben tot afgifte van 
restanten van schadelijke stoffen. Aldus kan in nauw overleg met de 
betrokken havenbeheerder een op die haven afgestemde regeling worden 
ontworpen. 

In artikel 6 zijn dan ook alleen de beginselen opgenomen, waarvan de 
nadere uitwerking bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
geschiedt. 

3. Regels voor schepen 

Een schip kan alleen aan de lozingsvoorschriften voldoen en de restanten 
van schadelijke stoffen die niet geloosd mogen worden aan boord houden 
voor afgifte aan een ontvangstfaciliteit in een haven indien het schip 
volgens bepaalde richtlijnen en eisen is gebouwd, ingericht en uitgerust. 

Elke vlaggestaat dient erop toe te zien dat zijn schepen aan deze in de 
bijlagen bij Marpol 73/78 opgenomen, richtlijnen en eisen voldoen. Indien 
een schip voldoet aan het dienaangaande in de bijlagen gestelde wordt ten 
bewijze daarvan een certificaat afgegeven, dat een bepaalde geldigheidsduur 
heeft. Aan de afgifte en vernieuwing van het certificaat gaat uitgebreid 
onderzoek van het schip vooraf. Partijen bij Marpol 73/78 dienen eikaars 
certificaten als gelijkwaardig te aanvaarden. 
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In het wetsontwerp is bepaald dat een schip wordt voorzien van een 
certificaat indien het voldoet aan de bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur vastgestelde voorschriften voor bouw, inrichting en uitrusting. 
Deze voorschriften staan in de bijlagen bij Marpol 73/78 vermeld. Voorts is, 
overeenkomstig het verdrag, bepaald, dat een schip alleen de haven mag 
verlaten en een zeereis ondernemen wanneer voor dat schip een dergelijk 
geldig certificaat is afgegeven. 

4. Verplichtingen van de kapitein 

De verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering aan boord van het schip 
berust bij de kapitein. 

Teneinde te kunnen nagaan of bij die bedrijfsvoering gehandeld wordt in 
overeenstemming met de bepalingen ter voorkoming van verontreiniging 
van de zee is in het ontwerp de bepaling opgenomen dat de kapitein dient 
zorg te dragen dat van alle handelingen aan boord met betrekking tot een 
schadelijke stof aantekening wordt gehouden in een speciaal daarvoor 
bedoeld journaal. 

De kapitein dient het journaal op verzoek van de bevoegde autoriteiten te 
tonen teneinde controle op de naleving van de voorschriften mogelijk te 
maken. 

Voorts dient de kapitein een voorval, waarbij schadelijke stoffen in het 
mariene milieu terechtkomen, anders dan de geringe hoeveelheden 
toegestaan onder de lozingsvoorschriften, niet alleen in het journaal op te 
tekenen maar ook onverwijld te melden aan de bevoegde autoriteiten van 
de dichtstbijzijnde kuststaat, teneinde een zodanig tijdige bestrijding 
mogelijk te maken dat schade aan het mariene milieu zoveel mogelijk 
wordt beperkt. 

4.4. Hoofdstuk IV - Toezicht en aanhouding 

1. Toezicht op schepen 

Toezicht op de naleving van de voorschriften kan alleen doeltreffend 
worden uitgevoerd door diegenen die een grondige kennis en expertise 
bezitten op het gebied van de bedrijfsvoering en de gang van zaken aan 
boord van schepen, alsmede ten aanzien van hun bouw, inrichting en 
uitrusting. Daar de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie een dergelijke 
kennis en expertise reeds bezitten in verband met de uitvoering van de hun 
in het kader van de Schepenwet (Stb. 1909, 219) opgedragen taak is het 
toezicht op de naleving in het onderhavige wetsontwerp eveneens aan hen 
opgedragen. 

Nederlandse schepen staan, waar ter wereld zij zich ook bevinden, onder 
voortdurend toezicht van de Scheepvaartinspectie. Dit toezicht houdt in de 
eerste plaats in het verrichten van onderzoeken aan schepen teneinde een 
certificaat te kunnen afgeven. Voorts vallen hieronder de inspecties 
waaraan schepen worden onderworpen gedurende de looptijd van het 
certificaat teneinde na te gaan of nog wel wordt voldaan aan de eisen die 
voor verkrijging van het certificaat zijn gesteld. 

Daarnaast controleert de Scheepvaartinspectie of buitenlandse schepen 
die zich in Nederlandse havens bevinden van een geldig certificaat zijn 
voorzien. 

Overeenkomstig de bepalingen van Marpol 73/78 vindt een nader 
onderzoek aan boord van een buitenlands schip eerst plaats indien het 
certificaat ongeldig is of indien voor het schip geen certificaat is afgegeven. 

Voorts zal een nader onderzoek steeds plaatsvinden indien er gegronde 
redenen zijn om aan te nemen dat de feitelijke toestand van het schip of 
van zijn uitrusting in belangrijke mate afwijkt van de gegevens van het 
certificaat. 
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Naast het toezicht op naleving zullen de ambtenaren van de Scheepvaart-
inspectie tevens wo rden belast met het opsporen van overtredingen van 
de in het on twerp opgenomen voorschr i f ten. Deze opsporingstaak zal zich 
eveneens uitstrekken tot buitenlandse schepen in Nederlandse havens. 

2. Aanhouding van schepen 

Teneinde te voo rkomen dat vanuit een Nederlandse haven een schip 
naar zee vertrekt dat niet aan de bepal ingen van het ontwerp dan wel van 
Marpol 73/78 vo ldoet en zodoende gevaar oplevert voor verontre in ig ing 
van het mariene mi l ieu hebben de ambtenaren van de Scheepvaart inspectie 
de bevoegdheid een schip aan te houden. 

Gezien de hoge kosten die voor de reder het gevolg kunnen zijn van de 
aanhouding van zi jn schip en de mogel i jkheid van die reder tegen de 
aanhouding in beroep te gaan zal niet l ichtvaardig tot een dergeli jke 
maatregel wo rden overgegaan. Hierbij word t opgemerkt dat artikel 7 van 
het verdrag bepaalt dat de reder, indien is gebleken dat de aanhouding 
onterecht was, gerecht igd is aanspraak te maken op vergoeding van enig 
geleden verlies of schade. 

In Nederland kan de reder op grond van het commune recht een actie 
tegen de staat instel len teneinde schadevergoeding te verkr i jgen. 

4.5. Hoofdstuk V - Verdere bepalingen 

1. Mogelijkheden van bezwaar en beroep 

De reder en de kapitein maar ook andere betrokkenen kunnen door een 
beslissing van een ambtenaar van de Scheepvaart inspectie rechtstreeks in 
hun belang wo rden getroffen. Teneinde deze belangen te waarborgen 
word t de mogel i jkheid geboden een bezwaarschrift tegen een dergeli jke 
beslissing in te d isnen bij de Minister van Verkeer en Waterstaat. 

De minister kan bij de behandel ing van het bezwaarschrift de Raad voor 
de Scheepvaart o m advies vragen. De Raad is een onafhankeli jk col lege, 
waar in de vereiste mate van kennis en expert ise op het gebied van de 
scheepvaart voorhanden is. Indien het bezwaarschrift door de minister 
word t afgewezen kan op grond van de Wet administrat ieve rechtspraak 
overheidsbeschikkingen (Stb. 1975, 284) beroep worden ingesteld, mits de 
gewraakte beslissing een beschikking is, waartegen ingevolge die wet 
beroep openstaat. 

2. Onderzoek van voorvallen 

Met het doel lering te trekken uit voorval len overkomen aan schepen, 
waarbi j schadeli jke stoffen in een niet onaanzienli jke hoeveelheid in zee 
zijn terecht gekomen, is in het ontwerp bepaald dat dergeli jke voorval len 
onderzocht d ienen te worden . 

Gezien de taak van de ambtenaren van de Scheepvaart inspectie bij het 
onderzoek naar scheepsrampen in het kader van de Schepenwet is ervoor 
gekozen ook het onderzoek naar bovenbedoelde voorval len op te dragen 
aan de Scheepvaart inspect ie. 

Het resultaat van dergeli jke onderzoeken kan niet alleen Nederland ten 
dienste staan maar kan, in bepaalde geval len, aanleiding geven tot voor-
stellen voor nadere regelgeving op internationaal niveau ter voorkoming 
van zeeverontreiniging door schepen. 

Aangezien bedoelde onderzoeken van belang kunnen zijn voor de 
bescherming van het mariene mil ieu in al haar facetten zal zonodig bij het 
onderzoek gebruik worden gemaakt van bestaande deskundigheid terzake 
bij het Minister ie van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne. 

In ieder geval zul len de resultaten van de onderzoeken worden toegezon-
den aan het Minister ie van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne. 

Ingevolge artikel 12 van Marpol 73/78 is iedere partij bij het verdrag 
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verplicht dergelijke onderzoeken in te stellen en het resultaat daarvan aan 
IMCO door te geven. 

3. Ontheffing 

De aan het Hoofd van de Scheepvaartinspectie geboden mogelijkheid 
ontheffing te verlenen is noodzakelijk omdat in een aantal gevallen een 
bijzonder vaartuig om technische redenen niet kan voldoen aan de in de 
betreffende maatregel gestelde eisen aan bouw, inrichting en uitrusting, 
welke het mogelijk moeten maken dat een schip kan voldoen aan de 
lozingsvoorwaarden. Deze vaartuigen moeten derhalve hun restanten aan 
schadelijke stoffen afgeven aan daarvoor bestemde ontvangstvoorzieningen 
aan de wal. 

Enerzijds behoeven deze vaartuigen dus ontheffing van bedoelde 
technische voorschriften inzake bouw, inrichting en uitrusting, anderzijds 
dient het Hoofd van de Scheepvaartinspectie door het verbinden van 
aanvullende voorschriften aan de ontheffing te kunnen bewerkstelligen dat 
voor deze vaartuigen de tijdelijke opslag aan boord van restanten van 
schadelijke stoffen, gevolgd door afgifte aan de wal, is verzekerd. 

Als voorbeelden van vaartuigen, welke in aanmerking zullen komen voor 
een ontheffing, kunnen worden genoemd aannemersmaterieel, schepen 
met geringe afmetingen en nieuwe typen vaartuigen, zoals luchtkussen-
vaartuigen, draagvleugelboten en dergelijke. 

Van de verleende ontheffingen en de bijzonderheden daarvan moet de 
IMCO op de hoogte gesteld. 

4.6. Hoofdstuk VI - Strafbepalingen en borgsom 

Overtredingen van voorschriften van het onderhavige wetsontwerp 
zullen, naar mag worden aangenomen, vooral worden gepleegd in het 
kader van het scheepvaartbedrijf of als uitvloeisel daarvan. Het motief voor 
veel vergrijpen zal liggen in het economisch voordeel dat deze het bedrijf 
opleveren. 

Dit maakt het redelijk en wenselijk dat overtredingen van de voorschriften 
onder de Wet economische delicten (Stb. 1950, K258) worden gebracht. 
Zodoende worden tevens bijzondere bepalingen van toepassing welke met 
het oog op de berechting en bestraffing zijn geschreven. Zo kan de ver-
plichting worden opgelegd een geldbedrag te voldoen, teneinde zodoende 
de overtreder het door de overtreding verkregen voordeel te ontnemen. 
Belangrijk is voorts dat Titel IV van de Wet economische delicten voorziet 
in het opleggen van zogenaamde voorlopige maatregelen indien onmiddel-
lijk ingrijpen geboden is teneinde aan de verboden gedraging een eind te 
maken. 

Teneinde decriminalisering van minder ernstige vergrijpen te bevorderen 
zijn deze in het ontwerp uitdrukkelijk als overtreding aangemerkt. Daarnaast 
blijven enkele vergrijpen bestaan die dermate vergaande gevolgen kunnen 
hebben dat deze als misdrijf aangemerkt dienen te worden. Overigens kan 
de op te leggen straf voor beide categorieën even hoog zijn. 

Artikel 37 biedt de reder of een andere belanghebbende de mogelijkheid 
een borgsom te storten, waarop een eventuele boete kan worden verhaald. 
Deze bepaling maakt het mogelijk dat het overtredende schip weer naar 
zee gaat, ook al is tegen de kapitein of de reder een procedure aanhangig 
wegens de begane overtreding. 

Op deze wijze wordt voorkomen dat vervolging wegens een strafbaar feit 
in praktijk ook steeds aanhouding van het schip zal betekenen omdat het, 
hangende de procedure, niet zou mogen uitvaren. 

De mogelijkheid een schip aan te houden, zoals neergelegd in de 
artikelen 20 en 21 is namelijk uitsluitend in het ontwerp opgenomen 
teneinde gevaar voor verontreiniging van het mariene milieu te voorkomen, 
hetwelk in beginsel ontstaat indien een schip dat niet volgens de eisen van 
Marpol 73/78 is gebouwd, ingericht en uitgerust naar zee vertrekt. 
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5. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 7, onder e 

Voor de definit ie van schadeli jke stof is aanslui t ing gezocht bij het 
dienaangaande in Marpol 73/78 bepaalde. 

Daarmee word t in grote l i jnen omschreven welke stoffen het verdrag als 
schadeli jk aanmerkt, 

Met het oog op de gefaseerde inwerk ingtreding van de bi j lagen bij 
Marpo l 73/78 is in het we tson twerp aan de def ini t ie toegevoegd dat het 
alleen die schadeli jke stoffen betreft die zijn aangewezen bij of krachtens 
a lgemene maatregel van bestuur. In de bij lagen en de aanhangsels bij 
Marpol 73/78 is nader aangegeven welke schadeli jke stoffen of categorieën 
daarvan onder het verdrag val len. 

Uiteraard kunnen deze in de toekomst worden gewi jz igd of aangevuld 
met nieuwe stoffen indien daarover internationale overeenstemming word t 
bereikt. 

Bij of krachtens de in dit artikel bedoelde algemene maatregel van 
bestuur worden in beginsel die schadeli jke stoffen aangewezen waarover 
deze internationale overeenstemming reeds is bereikt. Indien echter 
v loeibare chemical iën in bulk ten vervoer worden aangeboden welke niet 
zijn vermeld in het aanhangsel van bij lage II en waarvan de mate van 
schadel i jkheid niet internat ionaal is vastgesteld kan de vlaggestaat van het 
schip dat de stoffen vervoert , in overleg met de staat welke de stoffen 
ontvangt , regels voor dit bi jzondere transport vaststel len. Voorschri f t 3 
v ierde l id, van Bijlage II bij Marpo l 73/78 bevat hiervoor een procedure. Op 
deze wijze kan worden voorkomen dat chemical iën waarvan de eigenschap-
pen nog niet vo ldoende bekend zijn in zee worden geloosd. 

In dergeli jke ui tzonder ingsgeval len kan derhalve bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur een schadeli jke stof worden aangewezen waarover 
internat ionaal nog overeenstemming moet worden bereikt. 

Artikel I, onder h 

In het wetsontwerp is gekozen voor een ru ime defini t ie van haven. 
Gezien de belangri jke bevoegdheden die in Marpol 73/78 aan een havenstaat 
wo rden toegekend is het gewenst ook ankergebieden voor schepen 
alsmede z.g. offshore terminals , voorzover deze binnen de Nederlandse 
terr i tor iale zee l iggen, onder de rechtsmacht te laten vallen die Nederland 
als havenstaat op grond van Marpol 73/78 heeft. 

Artikel 2 

Ingevolge artikel 3 van het verdrag is Marpol 73/78 van toepassing op 
schepen, die gerecht igd zijn de vlag van een verdragspart i j te voeren. 

In Nederland is het wettel i jk systeem op het gebied van de v lagvoer ing 
niet geheel s lui tend. 

De Zeebrievenwet (Stb. 1926, 178) kent in artikel 3, eerste l id, het recht 
om de Nederlandse vlag te voeren alleen toe aan schepen, die voorzien zijn 
van een Nederlandse zeebrief. In artikel 2 worden echter belangri jke 
categorieën van schepen ui tgezonderd van de werk ing van die wet. 

Het gegeven dat deze ui tgezonderde schepen geen zeebrief kunnen 
verkr i jgen, houdt echter niet in dat deze schepen n immer de Nederlandse 
vlag zouden mogen voeren. 

Zo word t op g rond van ongeschreven recht aangenomen dat oor logs-
schepen en andere schepen, die e igendom zijn van het Rijk gerecht igd zijn 
de Nederlandse vlag te voeren. 

Daarnaast wordt a lgemeen aangenomen dat schepen, die geen zeebrief 
kunnen verkr i jgen, wel de Nederlandse vlag mogen voeren indien zij 
Nederlands schip zijn in de zin van artikel 311 Wetboek van Koophandel . 
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Dit wetsontwerp zal in pr incipe van toepassing moeten zijn op alle h iervoor 
vermelde schepen. 

Dat heeft geleid tot de voorgestelde redactie van artikel 2, waarbi j 
derhalve het gerechtigd zijn de Nederlandse vlag te voeren niet ui ts lui tend 
gebaseerd hoeft te zijn op de Zeebrievenwet. 

Overigens zij er hier nogmaals op gewezen dat oor logsschepen en 
andere staatsschepen, voor zover niet gebezigd voor handelsdoeleinden, in 
artikel 3 van het wetsontwerp van de toepassing daarvan worden ui tgesloten. 
In paragraaf 4.2 is aangegeven dat de verantwoordel i jke bewindsl ieden 
voor de onder hen ressorterende categorieën ui tgezonderde schepen de 
benodigde regelingen zullen opstel len, teneinde te bereiken dat ook deze 
schepen zoveel mogel i jk zullen vo ldoen aan de doelstel l ingen van Marpol 
73/78. De Nederlandse wetgever legt geen verpl icht ing op schepen de 
Nederlandse vlag te voeren. Derhalve blijft onverlet de mogel i jkheid dat 
buitenlandse autori tei ten een Nederlands schip als h ierboven bedoeld 
toestaan die buitenlandse vlag te voeren. Op een dergeli jk schip zijn dan 
bepal ingen uit dit we tson twerp van toepassing die buitenlandse schepen 
betreffen. 

Artikel 5 

De bi j lagen bij Marpol 73/78 maken onder meer onderscheid tussen 
bestaande en nieuwe schepen en tussen schepen van verschi l lend tonnage. 
Daarnaast zijn in het a lgemeen de lozingsvoorschri f ten strenger in bepaalde 
omslo ten zeegebieden. 

Tevens kunnen de eisen die aan schepen worden gesteld verschi l len al 
naar gelang de duur van de reizen die het schip maakt. Bij of krachtens 
a lgemene maatregel van bestuur word t aan deze verschi l len in eisen en 
voorschr i f ten, die eveneens per bi j lage weer verschi l lend kunnen zijn, vo rm 
en inhoud gegeven. 

Voorts kunnen bij a lgemene maatregel van bestuur de ui tzonder ingen 
worden overgenomen die het verdrag maakt voor bi jzondere situaties. Zo 
staat Marpol 73/78 het lozen van schadelijke stoffen toe indien dat noodza-
kelijk is voor de vei l igheid van schip en opvarenden. 

Artikel 6, lid 1 

Bepaald dient te worden welke overheidsinstant ie zorg draagt voor het 
aanwezig zijn van adequate ontvangstfaci l i te i ten in de havens. Na overleg 
met de havenbeheerders is besloten deze taak in beginsel aan de havenbe-
heerder op te leggen, aangezien deze het best in staat is de noodzakeli jke 
voorzieningen voor zijn haven te treffen en de zorg voor de havenout i l lage 
en de daarbi j behorende voorz ieningen van oudsher bij hem berust. 

Daar komt bij dat ook de ontvangstfaci l i te i ten in het kader van de Wet 
o l ieverontre in ig ing zeewater (Stb. 1958, 344) door de havenbeheerder 
worden verzorgd. 

Tenslotte kan het beschikken over adequate ontvangstfaci l i te i ten voor de 
scheepvaart een st imulans zijn van de betrokken haven gebruik te maken 
en gaat uit dien hoofde de zorg daarvoor de havenbeheerder rechtstreeks 
aan. 

Er zal een gedifferentieerd aanwijz ingsbeleid gevoerd worden in nauw 
overleg met de betrokken havenbeheerders. 

Bij het aanwijzen van havens zal rekening worden gehouden met de aard 
en de omvang van het scheepvaartverkeer op een haven. 

Wat de capaciteit betreft, geldt dat de ontvangstfaci l i tei ten dienen te 
voorzien in de behoefte van schepen die daadwerkeli jk gebruik maken van 
de haven. Voorts zal de afgifte door schepen in een zodanig tempo moeten 
kunnen plaatsvinden, dat geen onnod ig oponthoud aan deze schepen 
word t veroorzaakt. 

Een en ander kan voor verschi l lende havens ui teenlopende consequenties 
hebben. 
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Zo zal de beheerder van een kleine haven wellicht aan zijn verplichting 
kunnen voldoen door het organiseren van een ophaaldienst met behulp van 
een tankauto of een afhaalboot, terwijl een grotere haven mogelijk daarnaast 
dient te beschikken over een vaste ontvangstvoorziening aan de wal voor 
de opslag en eventueel verwerking van de afvalstoffen. 

Bij het van kracht worden van de eerste bijlage bij het verdrag - de 
oliebijlage - worden voorshands weinig problemen verwacht, te meer 
omdat op grond van de uitvoeringswetgeving van de Wet olieverontreiniging 
zeewater reeds een aantal havens zijn aangewezen, waar het in ontvangst 
nemen van olierestanten vrij bevredigend verloopt. 

Er bestaat daarentegen nog onzekerheid ten aanzien van chemicaliënres-
tanten, met name met betrekking tot de hoeveelheid en soorten stoffen 
alsmede de mogelijkheden van verwerking daarvan. In verband met deze 
onzekerheid is in opdracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat thans 
een onderzoek gaande, dat echter nog niet is afgerond. 

Gezien het overleg dat over deze problematiek momenteel in het Marine 
Environment Protection Committee van IMCO (MEPC) plaats vindt en mede 
gezien het feit dat ruim 4 jaar zullen verstrijken alvorens bijlage II in 
werking zal treden wordt de kans dat tijdig adequate oplossingen worden 
gevonden bepaald reëel geacht. 

Hierbij wordt opgemerkt dat, indien zulks niet het geval is, ingevolge 
artikel II van het Protocol een tweederde meerderheid van de staten die 
Marpol 73/78 hebben geratificeerd kunnen besluiten bijlage II op een later 
tijdstip in werking te laten treden. 

Hoewel overeenkomstig artikel 4 van de Goedkeuringswet van het 
verdrag de bijlagen IV (sanitair afval) en V (vuilnis) vooralsnog niet aanvaard 
zullen worden biedt het artikel ook de mogelijkheid in de toekomst uitvoering 
te geven aan de verplichting zorg te dragen voor de noodzakelijke voorzie-
ningen voor de in ontvangstname van schadelijke stoffen als bedoeld in 
genoemde bijlagen. 

Lid 2 

De voorschriften, die op grond van dit lid gegeven zullen worden, 
hebben niet alleen ten doel nader aan te geven waaraan de havenbeheerder 
moet voldoen ter uitvoering van de hem in het eerste lid opgelegde 
verplichting doch dienen tevens de wettelijke grondslag te bieden voor 
nadere regelgeving door de havenbeheerder. 

De algemene maatregel van bestuur zal in ieder geval een verbod 
bevatten tot het afgeven van restanten van schadelijke stoffen door 
schepen, anders dan op een wijze als bepaald in de nadere regelgeving van 
de havenbeheerder. 

Op de kapitein zal de verplichting worden gelegd tijdig melding te maken 
van zijn voornemen bedoelde restanten te willen afgeven. 

In het overleg dat met de havenbeheerders is gevoerd bij het tot stand 
brengen van het wetsontwerp is naar voren gekomen dat het met name 
voor de grotere havens raadzaam kan zijn de afgifte van restanten van 
schadelijke stoffen door schepen te koppelen aan een door de havenbe-
heerder in te voeren vergunningenstelsel. 

Over de gehele problematiek met betrekking tot de afgifte zal bij het 
opstellen van de uitvoeringsregelen nog uitgebreid overleg plaatsvinden 
met alle betrokkenen. 

Lid 3 

In dit lid wordt de havenbeheerder de mogelijkheid gegeven de verplich-
ting om te voorzien in voldoende ontvangstvoorzieningen geheel of 
gedeeltelijk op te leggen aan particuliere bedrijven in zijn haven. 

Hierbij wordt gedacht aan de eigenaren van oliesteigers, los- en laad-
plaatsen van chemicaliën, particuliere havens en dergelijke. 

Op de juiste uitvoering van de verplichting wordt door de havenbeheer-
der toegezien. 
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Lid 4 

Uitgangspunt bij het vraagstuk van de kostentoerekening met betrekking 
tot ontvangstvoorzieningen is, evenals bij andere wetten die ten doel 
hebben verontreiniging tegen te gaan, het beginsel «de vervuiler betaalt». 

Met uitzondering van algemene beheerskosten en kosten van het houden 
van toezicht, dienen de kosten, welke gemoeid zijn met de ontvanqstinrich-
tingen, in beginsel niet ten laste te komen van de havenbeheerder noch 
van de Rijksoverheid. 

Lid 5 

Gezien de ervaringen tot nu toe alsmede het gegeven dat de meeste 
olierestanten een met de energieprijs in waarde stijgende restwaarde 
hebben wordt niet verwacht dat er met betrekking tot olierestanten proble-
men zullen ontstaan. 

Daarentegen kan, ten gevolge van de bestaande onzekerheden inzake 
chemicaliënrestanten alsmede de mogelijk hoge kosten verbonden aan 
verwerking en vernietiging van dergelijke restanten, niet met zekerheid 
worden gesteld dat het beginsel «de vervuiler betaalt» ook ten aanzien van 
deze restanten volledig kan worden toegepast. 

Inbreuk op dit beginsel zal alleen dan worden gemaakt indien naar het 
oordeel van beide ondergetekenden onverkorte toepassing ervan leidt tot 
zodanig hoge kosten voor de schepen die restanten afgeven dat hierdoor 
het illegaal lozen wordt gestimuleerd, dan wel de concurrentiepositie van 
Nederlandse havens ernstig wordt aangetast. 

Dit laatste zal met name het geval kunnen zijn indien elders in de Noord-
West Europese regio aanmerkelijk lagere tarieven kunnen worden gehan-
teerd ten gevolge van overheidssubsidie. 

In een dergelijk geval is het niet uitgesloten dat de aan- en afvoer van 
vloeibare chemicaliën zich zal verplaatsen naar buitenlandse havens. 

Aangezien buitenlandse regeringen, havenbeheerders en chemische 
industrieën in de genoemde regio op het ogenblik eveneens met deze 
problematiek worden geconfronteerd is de regering voornemens over de 
aanpak van deze problemen met de nabuurlanden overleg te plegen. 

Gezien het bovenstaande is in dit lid de mogelijkheid opgenomen een 
Rijksbijdrage in de kosten te verstrekken. Primair dient echter het bedrijfsle-
ven deze problematiek zelf op te lossen. 

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat bij het produktieproces in de chemi-
sche industrie en bij het binnenlands vervoer van vloeibare chemicaliën in 
bulk het probleem van de verwerking en vernietiging van restanten 
eveneens nog niet is opgelost. Bij de overweging in hoeverre de Rijksover-
heid dient bij te dragen in de kosten van ontvangstfaciliteiten, zoals 
bedoeld in dit wetsontwerp, zal het bovengenoemde aspect mede in 
ogenschouw genomen worden. 

Artikel 10 

Een aantal artikelen van de bijlagen bij Marpol 73/78 laten het aan de 
Administraties van partijen bij het verdrag over nadere regels te geven 
voor de uitvoering van het bepaalde in die artikelen. Het betreft dan zeer 
gedetailleerde regels met betrekking tot bijzondere schepen dan wel zeer 
kleine schepen. 

De basis voor deze regelgeving ligt echter in deze bijlagen vast. Zo grijpt 
artikel 10, eerste lid, onder a, terug op het bepaalde in de voorschriften 
13A, tweede lid, 13B, tweede lid, 15, derde lid onder c, en 25, vijfde lid 
onder a en b van bijlage I, zoals gewijzigd en aangevuld door het Protocol 
van 1978. 

Artikel 10, eerste lid, onder b, geeft de grondslag voor de toekomstige 
uitvoering van bijlage III van het verdrag. Het bepaalde onder c van het 
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eerste lid van dit artikel is gerelateerd aan de voorschriften 15, eerste, 
tweede en derde lid, onder b, en voorschrift 16, eerste en tweede lid van 
bijlage I, voor zover de aanwezigheid van apparatuur betreffende en 
voorschrift 15, derde lid, onder a. en 16, vijfde lid inzake de hoedanigheid 
van de apparatuur. 

Tenslotte heeft onder andere het bepaalde in voorschrift 9, zesde lid, en 
voorschrift 10, tweede lid, onder b, van bijlage I aanleiding gegeven tot het 
opnemen van het bepaalde onder d van het eerste lid van artikel 10. 

Artikel 11 

Het merendeel van de schepen zal een journaal dienen bij te houden, 
waarin onder meer elke lozing van schadelijke stoffen wordt opgetekend, 
alsmede bij tankschepen het lossen, laden, schoonmaken, ballasten e.d. 
De aantekeningen dienen ondertekend te worden door de kapitein en de 
verantwoordelijke officier. Het journaal dient zo een beeld te geven van alle 
handelingen aan boord met betrekking tot schadelijke stoffen. Controle van 
het journaal dient om lozingen in strijd met de wet of het verdrag op te 
sporen. Zo is het te verwachten dat in de toekomst het oliejournaal, 
tezamen met de voor de lozing vereiste registratie-apparatuur, het de 
controlerende instantie mogelijk maakt overtredingen van het lozingsverbod 
veel doeltreffender op te sporen dan nu het geval is. 

Artikel 12 

Het melden van voorvallen waarbij een aanzienlijke hoeveelheid schade-
lijke stoffen in zee komt of kan komen heeft ten doel de kuststaat in de 
gelegenheid te stellen passende maatregelen te nemen, onder meer ter 
bestrijding van de betreffende verontreiniging. 

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering 
gegeven aan het in Protocol I van het verdrag bepaalde. 

Daarbij zal nader worden aangegeven welke van de lozingen die onder 
«voorval» zijn begrepen dienen te worden gemeld. Zo zullen uiteraard 
lozingen, welke met inachtneming van artikel 6 zijn geschied, niet gemeld 
hoeven te worden. 

Artikel 14 

Evenals bij de Schepenwet zijn de ambtenaren van de Scheepvaartin-
spectie, aangezien zij de vereiste kennis en expertise bezitten, belast met 
het houden van toezicht op naleving van de wet. 

Andere diensttakken, zoals Loodswezen, Rijkspolitie te Water en Douane, 
kunnen bij de toezichthoudende taak van de Scheepvaartinspectie worden 
betrokken. 

Op grond van dit artikel wordt een instructie opgesteld waarin de 
werkzaamheden van de toezichthoudende ambtenaren nader worden 
geregeld. Zo zullen voorschriften worden opgenomen die de ambtenaren 
bij de inspecties in acht moeten nemen. Onder meer kan worden bepaald 
dat de ambtenaren de kapitein van de aanvang en het einde van het 
onderzoek alsmede van hun bevindingen op de hoogte dienen te stellen en 
dat onderzoeken en inspecties de loop van het scheepvaartbedrijf niet 
onnodig dienen te belemmeren. 

Artikel 15 en 16 

In artikel 15 worden bevoegdheden toegekend aan de toezichthoudende 
ambtenaren teneinde hen in staat te stellen hun taak naar behoren uit te 
oefenen. 

Artikel 16 verplicht de kapitein de ambtenaren voorzover nodig behulp-
zaam te zijn tijdens de inspecties aan boord. In de praktijk is gebleken dat 
aan deze medewerking behoefte bestaat teneinde de inspectie zo veilig en 
zo snel mogelijk te kunnen laten verlopen. 
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Artikel 18 en 19 

Artikel 6 van het verdrag verplicht partijen samen te werken bij het 
uitvoeren van de verdragsbepalingen alsmede bij het opsporen van 
overtredingen van de voorschriften van het verdrag. Elke partij bij het 
verdrag dient alle hem ten dienste staande middelen daarbij aan te wenden. 
Een belangrijk middel is in dit verband de controle van schepen in de 
haven. 

Aangezien het verdrag het alomvattend toezicht op de eigen schepen aan 
de vlaggestaat opdraagt is de controle van schepen door de havenstaat 
uiteraard beperkter van omvang. De in de artikelen 18 en 19 aan de 
Scheepvaartinspectie verleende controle bevoegdheden zijn dan ook 
beperkter dan die voortvloeiend uit de hen in artikel 14 opgedragen taak 
ten aanzien van de eigen schepen. 

De inhoud van de bevoegdheden is gebaseerd op de artikelen 5 en 6 van 
het verdrag. 

Artikel 20 

Het bepaalde in dit artikel onder c betreft de nadere uitwerking van 
artikel 15, tweede en vierde lid, van Marpol 73/78. Het verdrag draagt 
partijen op er voor zorg te dragen dat ook schepen van een staat, welke niet 
partij is bij het verdrag, uit een haven vertrekken zonder een gevaar te 
vormen voor verontreiniging van de zee. Derhalve dient de wet een 
voorziening te bevatten dat deze schepen niet naar zee vertrekken als 
bedoeld gevaar voor verontreiniging aanwezig is. 

Artikel 21 

Het tweede lid van dit artikel is opgenomen teneinde uitvoering te geven 
aan de in artikel 5, vierde lid, van het verdrag opgenomen verplichting de 
bepalingen van het verdrag ook op schepen toe te passen, die de vlag van 
een niet-partij voeren, als deze in de haven van een partij zijn. 

Deze bepaling is opgenomen teneinde te voorkomen dat bepaalde 
vlaggen een toevluchtsoord zouden worden voor schepen die niet aan het 
verdrag wensen te voldoen. 

Artikel 23 

Dit artikel is een verscherping van de aanhouding zoals die in de Sche-
penwet is omschreven. Daar wordt een schip alleen verboden naar zee te 
gaan en mag hetzich binnenslands vrij bewegen, hierdienteen aangehouden 
schip op één bepaalde plaats te blijven liggen, hetgeen het voor het schip 
vrijwel onmogelijk maakt zich aan de aanhouding te onttrekken. 

Met het oog op de belangen van de havenbeheerder bij het aanwijzen 
van een ligplaats dient de ambtenaar van de Scheepvaartinspectie de 
havenbeheerder te raadplegen en met hen tot overeenstemming te komen 
inzake de aan te wijzen plaats. 

Uiteraard zal de kapitein het schip pas na toestemming van de ambtenaar 
mogen verplaatsen. Is het nodig een nieuwe ligplaats aan te wijzen dan zal 
ook met betrekking hiertoe overeenstemming met de havenbeheerder tot 
stand dienen te komen. 

Artikel 27 en 28 

Tegen beslissingen van de toezichthoudende ambtenaren kan bij de 
Minister van Verkeer en Waterstaat een bezwaarschrift worden ingediend, 
waarin de redenen voor het bezwaar moeten worden uiteengezet. 

Teneinde een spoedige behandeling van het bezwaarschrift te bevorderen 
is vereist dat het bezwaarschrift in de Nederlandse of de Engelse taal wordt 
gesteld. 
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Door de bezwaarschrif ten, gericht tegen de zelfstandig genomen beslis-
singen van de ambtenaren van de Scheepvaart inspectie, te laten indienen 
bij het Hoofd van de Scheepvaart inspectie word t bevorderd dat deze op de 
hoogte is van die beslissingen van zijn ambtenaren waartegen belangheb-
benden bezwaar hebben. Zodoende word t hij in staat gesteld een zo 
un i fo rm mogel i jk beleid in de verschi l lende districten tot stand te brengen. 

Wanneer de Raad voor de Scheepvaart als adviesinstantie door de 
Minister word t ingeschakeld, zijn de van belang zijnde bepal ingen van de 
Schepenwet van toepassing. Dit houdt onder meer in dat de voorzit ter van 
de Raad bepaalt welke leden hi j , gezien hun specifieke deskundigheid, bij 
een bepaalde zaak betrekt. 

Artikel 30 

Aan organisaties zoals part icul iere onderzoekbureaus (classif icatiebu-
reaus) kan de bevoegdheid worden verleend bepaalde werkzaamheden te 
verr ichten ten behoeve van de Scheepvaartinspectie, zoals dat thans ook 
gebeurt bij de ui tvoer ing van bepaalde onderdelen van de Schepenwet. 

Artikel 39 

In paragraaf 2 is reeds aangegeven dat aan de verschi l lende bi j lagen bij 
Marpol 73/78 steeds door middel van afzonderli jke algemene maatregelen 
van bestuur ui tvoering zal worden gegeven. 

Het merendeel der bepal ingen in de bij lagen betreft scheepvaarttechnische 
zaken, waarbi j een aantal bepal ingen mede mi l ieuhygiënische aspecten 
betreffen. 

Het is echter niet mogel i jk u i tvoer ing aan de bi j lagen te geven door 
middel van algemene maatregelen van bestuur die ui ts lui tend de mi l ieuhy-
giënische aspecten bevatten en andere die uitslui tend de scheepvaarttech-
nische zaken regelen. In verschi l lende voorschr i f ten van de bi j lagen zijn 
beide genoemde aspecten immers zodanig met elkaar verweven dat 
ui tspl i ts ing daarvan niet mogel i jk is. 

Voorts word t opgemerkt dat het toezicht op de naleving van de wet, 
gezien het overwegend scheepvaarttechnische karakter van de u i tvoer ing, 
in handen is gelegd van de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie. Zij 
d ienen er op toe te zien dat de schepen aan de talri jke technische voor-
schriften vo ldoen. 

Bovengenoemde factoren hebben ertoe geleid dat in het eerste lid het 
doen van voordrachten voor een algemene maatregel van bestuur krachtens 
deze wet is opgedragen aan de eerst ondertekenende minister. 

Gezien echter de verantwooordel i jkheid van de Staatssecretaris van 
Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne met betrekking tot de mi l ieuhygiënische 
aspecten en mede gelet op diens doorslaggevende stem bij het tot stand 
komen van het Nederlandse standpunt op dit gebied, is in het tweede lid 
bepaald dat met betrekking tot de artikelen welke mi l ieuhygiënische 
aspecten bevatten, de voordracht voor algemene maatregelen van bestuur 
ter u i tvoer ing van die artikelen door beide ondertekenende bewindsl ieden 
word t gedaan. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
H. J . Zeevalking 

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Mi l ieuhygiëne, 
J. J. Lambers-Hacquebard 

Tweede Kamer, zitt ing 1981-1982, 17 320, nr. 3 14 


