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

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

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 lozings-
voorschriften is noodzakelijk, omdat 
de milieuhygiënische normen, die in 
lozingsverboden en "Voorschriften tot 
uitdrukking komen, voor de onder-
scheidenlijke categorieën van schade-
lijke 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 lozingsverbo-
den 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 tegenge-
gaan 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. 

Artikel 16 van Marpol 73/78 voorziet 
hierin door een eenvoudige amende-
ringsprocedure vast te stellen voor de 
bijlagen, waarin immers de technische 
bepalingen staan. 

In overeenstemming met deze 
indeling van Marpol 73/78 is bij de 
nationale uitvoeringswetgeving 
gekozen voor de vorm van een 
raamwet, waarbij aan de voorschriften 
van elke bijlage bij Marpol 73/78 door 
middei van afzonderlijke algemene 
maatregelen van bestuur uitvoering 
kan worden gegeven. Zodoende is het 
tevens mogelijk uitvoering te geven 
aan internationaal overeengekomen 
wijzigingen en aanvullingen van een 
bijlage zonder dat hiervoor wijziging 
van de wet zelf nodig is. 

3. Verantwoordelijkheid voor het 
wetsontwerp 

Zoals hierboven reeds is aangege-
ven bevat Marpol 73/78 een stelsel 
van regels ter voorkoming van 
verontreiniging van de zee door 
schepen. Deze regels bevatten twee 
hoofdelementen, enerzijds milieuhy-
giënische aspecten, waaronder de 
milieuhygiënische normstell ing, en 
anderzijds scheepvaarttechnische 
aspecten, met name de eisen waaraan 
het schip moet voldoen teneinde 
optimale voorkoming van verontreini-
ging van de zee door schepen tot 
stand te brengen. 

De verantwoordeli jkheid voor de 
milieuhygiënische aspecten berust bij 
de Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne. Met name bij het 
bepalen van het Nederlandse stand-
punt terzake van de milieuhygiënische 
normstelling in de daarvoor bestemde 
internationale organen heeft de 
Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne een doorslaggevende 
stem. 

Daarentegen berust de verantwoor-
delijkheid voor de scheepvaarttechni-
sche aspecten bij de Minister van 
Verkeer en Waterstaat. Dit leidt ertoe 
dat beide ministers verantwoordelijk-
heid hebben voor het wetsontwerp, 
hetgeen tot uitdrukking komt in de 
ondertekening daarvan. 

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

Bij de normale bedrijfsvoering aan 
boord van schepen ontstaan schade-
lijke afvalstoffen. Aangezien lozing 
daarvan in zee, ingevolge de voor-
schriften 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. 

In de bijlagen van Marpol 73/78 is 
de verplichting van regeringen, partij 
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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. 

Artikel 6 van het wetsontwerp geeft 
gevolg aan deze verplichting en is 
zodoende het noodzakelijke comple-
ment 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 ont-
vangstfaciliteiten 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 catego-
rie 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. 

4.5.3. Ontheffing 

In bijzondere gevallen kan het 
onwenselijk zijn het uitvaarverbod 
van artikel 13 te handhaven. Daartoe 
is in artikel 35 opgenomen dat in 
enkele nauw omschreven gevallen het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
ontheffing van het verbod van artikel 
13 kan geven. 

Het Hoofd van de Scheepvaartin-
spectie is eveneens bevoegd onthef-
fing te verlenen van bij of krachtens 
een algemene maatregel van bestuur 
ter uitvoering van het ontwerp 
gestelde regels. De bevoegdheid geldt 
echter alleen ten aanzien van die 
algemene maatregelen van bestuur 
waarin zij uitdrukkelijk is opgenomen. 

Op deze wijze kan gebruik worden 
gemaakt van de in de bijlagen bij 
Marpol 73/78 opgenomen mogelijk-
heid bepaalde schepen of categorieën 
van schepen ontheffing te verlenen 
van naleving van bepaalde voorschrif-

ten betreffende de bouw, inrichting of 
uitrusting van het schip. In overeen-
stemming met het dienaangaande in 
Marpol 73/78 bepaalde, kunnen 
voorschriften aan de ontheffing 
worden verbonden en kan de onthef-
fing onder beperkingen worden 
verleend. 

5. Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 2 

Ingevolge artikel 3 van het verdrag 
is Marpol 73/78 van toepassing op 
schepen, die gerechtigd zijn de vlag 
van een verdragspartij te voeren. 

In Nederland is het wettelijk 
systeem op het gebied van de 
vlagvoering niet geheel sluitend. 

De Zeebrievenwet (Stb. 1926, 178) 
kent in artikel 3, eerste lid, het recht 
om de Nederlandse vlag te voeren 
alleen toe aan schepen, die voorzien 
zijn van een Nederlandse zeebrief. In 
artikel 2 worden echter belangrijke 
categorieën van schepen uitgezonderd 
van de werking van die wet. Het 
gegeven dat deze uitgezonderde 
schepen geen zeebrief kunnen 
verkrijgen, houdt echter niet in dat 
deze schepen nimmer de Nederlandse 
vlag zouden mogen voeren. Zo wordt 
op grond van ongeschreven recht 
aangenomen dat oorlogsschepen en 
andere schepen, die eigendom zijn 
van het Rijk gerechtigd zijn de 
Nederlandse vlag te voeren. Daarnaast 
wordt algemeen aangenomen dat 
schepen, die geen zeebrief kunnen 
verkrijgen, wel de Nederlandse vlag 
mogen voeren indien zij Nederlands 
schip zijn in de zin van artikel 311 
Wetboek van Koophandel. Dit wets-
ontwerp zal in principe van toepassing 
moeten zijn op alle hiervoor vermelde 
schepen. Dat heeft geleid tot de 
voorgestelde redactie van artikel 2, 
waarbij derhalve het gerechtigd zijn 
de Nederlandse vlag te voeren niet 
uitsluitend gebaseerd hoeft te zijn op 
de Zeebrievenwet. 

De Nederlandse wetgever legt 
echter geen verplichting op schepen 
de Nederlandse vlag te voeren. 
Derhalve blijft onverlet de mogelijk-
heid dat buitenlandse autoriteiten een 
Nederlands schip als hierboven 
bedoeld toestaan die buitenlandse 
vlag te voeren. Op een dergelijk schip 
zijn dan bepalingen uit dit wetsontwerp 
van toepassing die buitenlandse 
schepen betreffen. 

Artikel 6, 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 havenbe-
heerder. De gedachten gaan hierbij uit 
naar het in de algemene maatregel 
van bestuur opnemen van een verbod 
om restanten van schadelijke stoffen 
van schepen op te halen zonder een 
vergunning van de havenbeheerder. 
Daarnaast wordt dan de kapitein van 
een zeeschip verplicht ti jdig melding 
te maken van zijn voornemen afvalstof-
fen af te geven, welke afgifte alleen 
aan een vergunninghouder mag 
geschieden. Met behulp van een 
dergelijk vergunningsstelsel kan 
toezicht worden gehouden op de van 
zeeschepen afkomstige afvalstroom. 

Door middel van eigen regelgeving, 
bijvoorbeeld in de vorm van havenver-
ordeningen, kan de havenbeheerder 
de bovengenoemde voorschriften 
nader uitwerken. 

Artikel 10 

Het artikel biedt de mogelijkheid ten 
aanzien van de genoemde onderwer-
pen, welke niet uitdrukkelijk in het 
verdrag zijn vermeld, nadere regels te 
geven ten einde het voorkomen van 
verontreiniging van de zee nog beter 
te kunnen waarborgen. 

Het onder b genoemde ziet op het 
vervoer over zee van verpakte 
schadelijke stoffen, waarop bijlage III 
bij Marpol 73/78 van toepassing is. Bij 
het opstellen van deze uitvoeringsre-
gels zal rekening worden gehouden 
met de reeds van kracht zijnde 
wetgeving op dit gebied, met name 
inzake het vervoer van gevaarlijke 
stoffen, ten einde overlappingen te 
voorkomen. 
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