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

OORSPRONKELIJKE TEKST VAN HET ONTWERP VAN WET ZOALS 
VOORGELEGD AAN DE RAAD VAN STATE EN VOOR ZOVER NADIEN 
GEWIJZIGD 

Artikel 12 

1. In de gevallen als omschreven 
bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur, is de kapitein verplicht 
een voorval waarbij het schip is 
betrokken onverwij ld te melden. 

2. Indien het schip is verlaten of 
indien de in het eerste lid bedoelde 
melding onvolledig dan wel niet 
verkrijgbaar is, rust de verplichting 
van het eerste lid op de eigenaar, de 
bevrachter of de exploitant dan wel 
op enig ander persoon die het feitelijk 
beheer over het schip voert. 

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 melding, alsmede de wijze waarop 
en de autoriteiten aan wie deze 
melding dient te geschieden. 

4. De verplichting bedoeld in het 
eerste en tweede lid geldt ook ten 
aanzien van een buitenlands schip, 
indien het voorval plaatsvindt: 

a. in de Nederlandse territoriale 
zee; 

b. in een nader bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur aan 
te wijzen gedeelte van de Noordzee. 

Artikel 21 

1. Een ambtenaar van de Scheep-
vaartinspectie is bevoegd een buiten-
lands schip, dat zich in een Nederland-
se haven bevindt en dat de vlag voert 
van een Staat die geen partij is bij het 
Verdrag, aan te houden: 

a. indien het schip niet is voorzien 
van alle, ingevolge het Verdrag 
vereiste, geldige certificaten; 

b. indien de bouw, de inrichting of 
de uitrusting van het schip in belang-
rijke mate afwijkt van de gegevens 
van het certificaat; 

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 vormt voor verontrei-
niging van het mariene mil ieu; 

d. indien de ambtenaar wordt 
belemmerd in de uitoefening van zijn 
taak; 

e. indien daartoe een verzoek 
wordt gedaan door de bevoegde 
autoriteiten van de vlaggestaat van dit 
schip wegens een overtreding van de 
in die Staat ter uitvoering van het 
Verdrag gestelde wettelijke regelen. 

2. Een ambtenaar van de Scheep-
vaartinspectie is bevoegd een buiten-
lands schip dat zich in een Nederlands 
haven bevindt en dat de vlag voert 
van een Staat die geen partij is bij het 
Verdrag, aan te houden: 

a. indien het schip zodanig is 
gebouwd, ingericht of uitgerust dat 
het een gevaar vormt voor verontrei-
niging van het mariene mil ieu; 

b. indien de ambtenaar wordt 
belemmerd in de uitoefening van zijn 
taak. 

Artikel 33 

Een ieder die betrokken is bij de 
uitvoering van deze wet en daarbij de 

beschikking krijgt over gegevens, 
waarvan hij het vertrouwelijk karakter 
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, 
is, onverminderd het bepaalde in de 
Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 
1978, 581), verplicht tot geheimhou-
ding daarvan, tenzij uit hoofde van 
het ambt dat hij bekleedt enig ander 
voorschrift van toepassing is. 

Artikel 36 

1. Aan artikel 1, onder 3°, van de 
Wet op de economische delicten (Stb. 
1950, K. 258) wordt toegevoegd: «de 
Wet voorkoming verontreiniging door 
schepen, de artikelen 5, 6, tweede lid, 
9, derde lid, 11, eerste, derde en vijfde 
lid, 12, eerste, tweede, derde en 
vierde lid, aanhef en onder a, 13, 16, 
17, 23, eerste, tweede, vierde en vijfde 
l id, 31 en 35, derde lid». 

2. Gedragingen in strijd met de 
voorschriften vastgesteld bij of 
krachtens de artikelen 5, 12, eerste en 
derde lid en 23, eerste, tweede en 
vierde lid zijn misdrijven voorzover zij 
opzettelijk zijn begaan, en overigens 
overtredingen. Gedragingen in strijd 
met de voorschriften vastgesteld bij 
of krachtens andere artikelen van deze 
wet zijn overtredingen. 

Artikel 37 

1. Bij vermoeden van een van de 
strafbare feiten als bedoeld in de 
artikelen 5, 6, tweede lid, 11, eerste, 
derde en vijfde lid, 12, eerste, tweede, 
derde en vierde lid, aanhef en onder 
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a, 13, 16, 17, 23, eerste, tweede en 
vijfde lid, 31 en 35, derde lid, kan aan 
de kapitein bevel worden gegeven dat 
het schip een Nederlandse haven of 
binnenwater niet zal verlaten dan 
nadat op een bij dat bevel aan te 
wijzen plaats een daarbij te bepalen 
geldsom is gestort, waarop een 
terzake van dat strafbare feit op te 
leggen geldboete zal kunnen worden 
verhaald. Het bevel wordt zonodig 
met behulp van de sterke arm gehand-
haafd. 

2. Het in het eerste lid bedoelde 
bevel wordt op vordering van de 
Officier van Justitie gegeven door de 
rechter voor wie de zaak wordt of zal 
worden vervolgd. De kapitein wordt 
vooraf gehoord of althans behoorlijk 
opgeroepen. Het bevel is dadelijk 
uitvoerbaar en wordt onverwijld aan 
de kapitein betekend. 

3. Van het bevel of de beschikking 
tot afwijzing van de vordering kan de 
verdachte binnen drie dagen na de 
betekening en hetOpenbaar Ministerie 
binnen drie dagen in beroep komen 
bij het gerechtshof. Het hof beslist zo 
spoedig mogelijk. 

4. Zodra het in de strafzaak gewezen 
vonnis onherroepelijk is geworden, 
wordt de gestorte geldsom wederom 
ter beschikking van de rechthebbende 
gesteld, nadat daarop een bij dat 
vonnis opgelegde boete in mindering 
is gebracht. Tot dat ti jdstip en te 
rekenen van de dag dat de geldsom 
werd gestort, wordt over die som de 
wettelijke rente vergoed. 

4. Artikel 2 onder a. van de Wet 
verontreiniging zeewater (Stb. 1975, 
352) wordt gelezen: «het lozen, 
voorzover daaromtrent regelen zijn 
gesteld bij of krachtens de Wet 
voorkoming verontreiniging door 
schepen (Stb. 19 )». 

Artikel 40 

1. In de desbetreffende artikelen 
van de navolgende wettelijke regelin-
gen wordt in plaats van «Wet oliever-
ontreiniging zeewater (Stb. 1958, 
344)» gelezen: «Wet voorkoming 
verontreiniging door schepen (Stb. 
19 )» 

a. artikel 2, tweede lid onder a van 
het Besluit ter uitvoering van artikel 1, 
derde lid, Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren (Stb. 1974, 709); 

b. artikel 61 van de Wet chemische 
afvalstoffen (Stb. 1976, 214); 

c. artikel 97 van de Afvalstoffenwet 
(Stb. 1977,455). 

2. In artikel 1, onder 2°, van de Wet 
op de economische delicten vervalt: 
«de Wet olieverontreiniging zeewater, 
de artikelen 3, eerste lid en tweede lid, 
5, tweede lid, en 8, eerste, tweede en 
derde lid». 

3 De Wet olieverontreiniging 
zeewater (Stb. 1958, 433) wordt 
ingetrokken. 
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