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

ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE 

Bij Kabinetsmissive van 8 juli 1981, 
no. 54, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat, mede namens 
de Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, bij de Raad van State 
ter overweging aanhangig gemaakt 
een wetsontwerp met memorie van 
toelichting, houdende regelen ter 
voorkoming van verontreiniging door 
schepen. 

1. De considerans vermeldt dat het 
wetsontwerp noodzakelijk is ter 
uitvoering van het Internationaal 
Verdrag ter voorkoming van verontrei-
niging 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 Aanhangsels (Trb. 
1978, 188), hetgeen wordt aangeduid 
als «Marpol 73/78». Uit artikel 10 en 
de daarbij behorende toelichting blijkt 
dat tevens wordt beoogd om ten 
aanzien van de daar genoemde 
onderwerpen, welke niet uitdrukkelijk 
in het verdrag zijn vermeld, nadere 
regels te geven ten einde het voorko-
men van verontreiniging van de zee 
nog beter te kunnen waarborgen. Ook 
volgens artikel 20, onder c, kan de 
werking van het wetsontwerp uitge-
breid worden tot het schip dat niet 
behoort tot de categorie van schepen, 
zoals in artikel 8, eerste lid - en 
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derhalve in het verdrag - bedoeld, en 
dat een gevaar vormt voor het 
mariene milieu. 

Deze wijdere strekking zou naar de 
mening van de Raad in de considerans 
aangegeven dienen te worden. 

2. De uitvoering van de Bijlagen 
van «Marpol 73/78» zal volgens punt 
2 van de memorie van toelichting 
geschieden door middel van afzonder-
lijke algemene maatregelen van 
bestuur. Het college acht het wenselijk 
dat hieraan toegevoegd wordt dat op 
dit moment de Bijlagen I en II zijn 
aanvaard, maar de Bijlagen III, IV en V 
niet. 

3. De Raad meent dat de definitie in 
artikel 1, onder f, van het begrip 
«lozen» ware aan te vullen met de 
uitzonderingen die hierop in artikel 2, 
sub (3)(b) van het verdrag (Trb. 1978, 
187) gemaakt worden. Weliswaar 
wordt de uitzondering, zoals bedoeld 
in artikel 2, sub (3)(b) ii van het 
verdrag, verwerkt in de definitie van 
het begrip «schip» (artikel 1, onder c), 
maar waar in dit wetsontwerp het 
begrip «lozen» centraal staat, ware 
een uitzondering op het wetsontwerp 
door middel van een uitzondering op 
dat begrip «lozen» te formuleren. 

4. Het in artikel 5 opgenomen 
lozingsverbod geldt volgens punt 
4.3.1 van de memorie van toelichting 

voor Nederlandse schepen, waar ter 
wereld zij zich ook bevinden. Hoewel 
deze regel direct voortvloeit uit artikel 
3, sub (1) van het verdrag, kan 
worden opgemerkt dat de werking 
hiervan afhankelijk is van de aanwe-
zigheid van verwerkingsinstallaties in 
de gehele wereld. Immers dit is het 
noodzakelijke complement van het 
verbod (vergelijk punt 4.3.2 memorie 
van toelichting). De vraag rijst 
derhalve of het in artikel 5 aan 
Nederlandse schepen opgelegde 
verbod indien deze zich bevinden in 
gebieden, die ver van verwerkingsin-
stallaties afgelegen zijn, uitvoerbaar 
is. Hierop ware in de memorie van 
toelichting in te gaan. 

5. Volgens de toelichting op het 
tweede lid van artikel 6 zullen de 
voorschriften, die op grond van dit lid 
gegeven zullen worden, tevens 
dienen tot de wettelijke grondslag 
voor nadere regelgeving door de 
havenbeheerder. De gedachten gaan 
hierbij uit, aldus de memorie van 
toelichting, naar een verbod om 
restanten van schadelijke stoffen van 
schepen zonder een vergunning van 
de havenbeheerder op te halen. De 
aard en de reikwijdte van een dergelijk 
vergunningstelsel dienen echter, 
gezien de rechten en verplichtingen 
die het voor de belanghebbenden met 
zich brengt, naar de mening van het 
college in de wet zelf geregeld te 
worden. 
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Bovendien zou ten aanzien van dit 
vergunningstelsel een beroepsrege-
ling gegeven dienen te worden. 

6. Uit de tekst van artikel 21, eerste 
lid, en daarvan vooral onderdeel e, 
alsmede uit de samenhang van het 
eerste en het tweede artikellid 
concludeert de Raad dat het eerste lid 
betrekking heeft op buitenlandse 
schepen van staten die partij bij het 
verdrag zijn. Het woord «geen» voor 
«partij» in de aanhef van dit artikellid 
lijkt daarom een misstell ing. 

7. In artikel 12, vierde lid, onder b, 
wordt de verplichting om melding te 
maken van voorval len, waarbij een 
aanzienlijke hoeveelheid stoffen in zee 
komt of kan komen, ook opgelegd aan 
een buitenlands schip, indien het 
voorval plaatsvindt in een nader bij of 
krachtens algemene maatregel van 
bestuur aan te wijzen gedeelte van de 
Noordzee. Aan de vraag of een 
zodanige mogeli jkheid tot aanwijzing 
bestaat, ware in de memorie van 
toelichting aandacht te schenken, 
aangezien volgens artikel 9, derde lid, 
van het verdrag het begrip rechtsmacht 
uitgelegd moet worden in het licht 
van het ten tijde van toepassing of 
interpretatie van het verdrag van 
kracht zijnde internationale recht. 

8. Ter zake van de in artikel 33 
geregelde geheimhoudingsplicht 
moge de Raad aanbevelen de model-
bepaling te volgen waarover het 
college met de Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, heeft 
gecorrespondeerd. 

9. In het eerste lid van artikel 35 
wordt de mogelijkheid geopend om in 
een krachtens deze wet uitgevaardigde 
algemene maatregel van bestuur aan 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
de bevoegdheid te verlenen ontheffing 
te geven van de bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur 
gestelde eisen met betrekking tot de 
bouw, inrichting of uitrusting van een 
schip, indien bijzondere omstandighe-
den daartoe nopen. In de memorie 
van toelichting wordt in paragraaf 
4.5.3 medegedeeld dat het gaat om 
«enkele nauw omschreven gevallen». 
De Raad merkt op dat deze beperking 
niet uit de tekst van artikel 35 voort-
vloeit. Het college acht het wenselijk 
dat in elk geval in de memorie van 
toelichting uiteengezet wordt om 
welke gevallen het hier gaat. 

zeewater (Stb. 1958, 344) ingetrokken. 
De Raad wijst erop, dat een bepaling 
ontbreekt volgens welke deze intrek-
king niet van toepassing is op strafbare 
feiten, die onder de ingetrokken wet 
zijn begaan. Hij acht een overgangsre-
geling geboden in verband met het 
bepaalde in artikel 1, tweede l id, 
Wetboek van Strafrecht. 

Aangezien volgens de toelichting 
op artikel 6, eerste lid (bladzijde 15), 
reeds een aantal havens zijn aangewe-
zen voor het in ontvangst nemen van 
olierestanten, rijst bij de Raad de 
vraag op welke wijze hetgeen reeds 
ter uitvoering is tot stand gebracht 
onder de nieuwe wet bestendigd zal 
worden. 

11. In de toelichting op artikel 2 
(bladzijde 13) wordt gesteld, dat 
artikel 2 van de Zeebrievenwet (Stb. 
1926, 178) belangrijke categorieën van 
schepen uitzondert van de werking 
van die wet, hetgeen echter niet 
inhoudt dat deze schepen nimmer de 
Nederlandse vlag zouden mogen 
voeren. Zo wordt aldus de memorie 
van toelichting aangenomen, dat 
oorlogsschepen en andere schepen, 
die eigendom zijn van het Rijk, 
gerechtigd zijn de Nederlandse vlag te 
voeren. Het wetsontwerp zal volgens 
de memorie van toelichting in 
principe van toepassing zijn op deze 
hiervoor vermelde schepen, hetgeen 
geleid heeft tot de redactie van artikel 
2. Het is in dit verband wenselijk bij 
het noemen van het evenvermelde 
voorbeeld in de toelichting de opmer-
king toe te voegen dat artikel 3 van 
het wetsontwerp overigens onder 
andere oorlogsschepen en schepen in 
eigendom van of in beheer bij een 
Staat ten tijde, dat zij uitsluitend 
worden gebruikt in dienst van de 
overheid voor andere dan handelsdoe-
leinden, van de werking van dit 
wetsontwerp uitzondert. 

De Raad van State geeft U in 
overweging het wetsontwerp te 
zenden aan de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn 
geschonken. 

De Vice-President 
van de Raad van State, 
W. Scholten 

10. Volgens artikel 40, derde lid, 
wordt de Wet olieverontreiniging 
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