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NADER RAPPORT 

Blijkens mededelingen van de 
Directeur van Uw Kabinet van 8 juli 
1981 nr. 54 machtigde Uwe Majesteit 
de Raad van State zijn advies betref-
fende een ontwerp van een wet, 
houdende regelen ter voorkoming 
van verontreiniging door schepen 
(Wet voorkoming verontreiniging 
door schepen) rechtstreeks aan mij te 
doen toekomen. Dit advies, gedateerd 
26 augustus 1981, nr. 810819/15 
moge ik U, mede namens de Staats-
secretaris van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne hierbij aanbieden. 

De door de Raad puntsgewijze 
gemaakte opmerkingen worden 
hieronder besproken. 

1. Naardemening vandeRaaddient 
in de considerans te worden aangege-
ven dat de onderwerpen, welke in 
artikel 10 worden genoemd en welke 
niet uitdrukkelijk in het Verdrag zijn 
vermeld, een wijdere strekking 
beogen dan louter uitvoering te geven 
aan Marpol 73/78. Dezelfde opmerking 
betreft artikel 20, onder c, waar de 
werking van het wetsontwerp wordt 
uitgebreid tot schepen, waarvoor 
geen certificaat wordt afgegeven. 
Ondergetekenden wil len benadrukken 
dat met het bepaalde in de vermelde 
artikelen niet wordt beoogd meer te 
regelen dan uitvoering te geven aan 
Marpol 73/78. Het Verdrag laat echter 
in een aantal gevallen de uitwerking 
van gegeven regels over aan de 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 22 januar i 1982 

Administraties van partijen bij het 
Verdrag. 

Een belangrijke reden hiervoor is 
dat het niet doenlijk is, zelfs niet in de 
technische Bijlagen, zeer gedetailleer-
de voorschriften te geven voor de 
uitvoering van de regels met betrek-
king tot elk individueel schip of met 
betrekking tot categorieën van zeer 
bijzondere schepen dan wel zeer 
kleine schepen. De basis voor deze 
gedetailleerde voorschriften is echter 
wel degelijk in het Verdrag aanwezig. 

Zo grijpt artikel 10, eerste lid, onder 
a, terug op het bepaalde in de voor-
schriften 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. 

In de memorie van toelichting is 
reeds aangegeven dat het wets-
ontwerp zodanig is opgezet, dat te 
zijner ti jd ook de Bijlagen III, IV en V 
van het Verdrag door middel van 
algemene maatregelen van bestuur 
aan dit ontwerp kunnen worden 
opgehangen. Met betrekking tot deze 
bijlagen is reeds in de memorie van 
toelichting bij de goedkeuringswet 
van Marpol 73/78 aangegeven, dat 

aanvaarding daarvan zal worden 
nagestreefd zo spoedig mogelijk na 
inwerkingtreding van Marpol 73/78. 

Het bepaalde onder c van het eerste 
lid van artikel 10 is gerelateerd aan 
de voorschriften 15, eerste, tweede en 
derde lid, onder b, voorschrift 16, 
eerste en tweede lid, van Bijlage I, 
voorzover 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 20, onder c, betreft de nadere 
uitwerking van het bepaalde in artikel 
5, tweede en vierde lid, van Marpol 
73/78. 

Het Verdrag draagt partijen op er 
zorg voor te dragen, dat ook schepen 
van een staat, welke niet partij is bij het 
Verdrag, niet uit een haven vertrekken 
indien zij een ernstige bedreiging 
vormen voor het mariene milieu. 
Derhalve dient de weteen voorziening 
te bevatten dat deze schepen niet 
naar zee vertrekken als bedoeld 
gevaar voor verontreiniging aanwezig 
is. 
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Uit de hierboven gegeven voorbeel-
den moge blijken dat geenszins is 
beoogd met de betreffende artikelen 
een wijdere strekking aan het wets-
ontwerp te geven dan in de conside-
rans is vermeld. 

De memorie van toelichting is op 
een enkel punt met bovenstaande 
overwegingen aangepast. 

2. De Raad acht het wenselijk dat 
aan punt 2 van de memorie van 
toelichting ter zake van de uitvoering 
van de Bijlagen van Marpol 73/78 via 
algemene maatregelen van bestuur 
wordt toegevoegd dat de Bijlagen III, 
IV en V nog niet zijn aanvaard. Dit is 
geschied. 

3. De Raad is van oordeel dat, nu 
het begrip «lozen» in het wetsontwerp 
zo centraal staat, de uitzonderingen op 
dit begrip zoals deze zijn opgenomen 
bij dit begrip in artikel 2, sub (3) (b), 
van het Verdrag, op gelijke wijze in 
het wetsontwerp dienen te worden 
opgenomen. 

Aan het niet opnemen van deze 
uitzonderingen bij de omschri jving 
van «lozen» in artikel 1, onder f, van 
het ontwerp liggen de volgende 
redenen, verschillend voor elk van de 
uitzonderingen, ten grondslag. 

Als eerste wordt in het Verdrag 
onder «lozen» niet verstaan het 
storten in de zin van het Verdrag ter 
voorkoming van verontreiniging van 
de zee door het storten van afval en 
vui l , Londen, 13 november 1972. De 
uitvoering van dit Verdrag is in 
Nederland geschied via de Wet 
verontreiniging zeewater, welke wet 
overigens ook uitvoering geeft aan 
het Verdrag ter voorkoming van 
verontreiniging van de zee ten 
gevolge van het storten uit schepen 
en luchtvaartuigen, met bij lagen; 
Oslo, 15 februari 1972 (Trb. 1972, 62). 

In de systematiek van het onderha-
vige wetsontwerp zijn de bepalingen, 
welke de relatie betreffen met de 
overige Nederlandse wetgeving 
opgenomen bij de slotbepalingen. 

Doorbreking van dit systeem zou 
leiden tot een verbrokkeld geheel. De 
tweede uitzondering in het Verdrag 
betreft het vri jkomen van schadelijke 
stoffen als rechtstreeks gevolg van de 
exploratie, exploitatie en bijbehorende 
verwerking op zee van mineralen, die 
zich in de zeebodem bevinden. 

Dit betekent dat het lozen van 
schadelijke stoffen vanaf installaties, 
die niet rechtstreeks samenhangen 

met de exploratie en exploitatie wel 
onder het bereik van Marpol 73/78 
vallen. 

Bij de uitvoering van het Verdrag 
voor Nederland is er echter voor 
gekozen, om redenen als vermeld in 
de memorie van toelichting bij de 
goedkeuringswet van het Verdrag 
(paragraaf 7), alle lozingen vanaf 
installaties die in bedrijf zijn voor de 
exploratie of exploitatie te regelen in 
het kader van de Mijnwet continentaal 
plat (Stb. 1965, 428). Het betreft dan 
dus de lozingen in verband met 
vermelde exploratie en exploitatie 
alsmede lozingen tengevolge van het 
overige operationele handelen op een 
installatie. 

Uiteindelijk bleek de beste en meest 
duidelijke wijze om dit doel te bereiken 
het zodanig definiëren van het begrip 
«schip» dat het voorwerp, dat zich 
bezighoudt met de exploratie en 
exploitatie hier buiten gesloten wordt. 
De tweede uitzondering in het 
Verdrag is dus, zoals de Raad ook 
opmerkt, verwerkt in de definitie van 
het begrip «schip» (artikel 1, onder c). 

Ondergetekenden bereikten hierme-
de hun beoogde doel, n.l. het buiten 
de werking van dit wetsontwerp 
houden van de lozingen tengevolge 
van exploratie en exploitatie, alsmede 
van de lozingen tengevolge van het 
overige operationele handelen op zich 
met exploratie en exploitatie bezig 
houden de installaties, voor welke 
situatie zoals opgemerkt, de betreffen-
de mijnwetgeving een afdoende 
regeling biedt. 

De derde uitzondering op het begrip 
lozen welke het Verdrag kent betreft 
lozingen ten behoeve van rechtmatig 
wetenschappelijk onderzoek, gericht 
op het bestrijden of beperken van 
verontreiniging. Deze uitzondering is 
in het wetsontwerp opgenomen in 
artikel 5, waar wordt bepaald dat de 
uitzonderingen op het verbod een 
schadelijke stof in zee te lozen worden 
vermeld in een te ontwerpen algemene 
maatregel van bestuur. Op deze wijze 
wordt bereikt dat ondergetekenden 
betrokken worden bij dit wetenschap-
pelijk onderzoek, met name voor 
zover het betreft de te gebruiken 
stoffen, en dat een afweging kan 
plaatsvinden tussen het belang van 
dat wetenschappelijk onderzoek en 
het belang van het voorkomen van 
elke verontreiniging van de zee, 
aangezien het laatste de primaire 
doelstelling is van het Verdrag. 

Tevens kan op deze wijze rekening 
worden gehouden met het te voeren 

ontheffingenbeleid voor het in zee 
brengen van schadelijke stoffen ter 
bestrijding van bepaalde gevallen van 
verontreiniging. De daarbij te gebrui-
ken stof en de plaats, waar deze in zee 
wordt gebracht, behoeven de goedkeu-
ring van ondergetekenden. 

Het Verdrag staat deze uitzondering 
op het lozingsverbod toe blijkens het 
bepaalde in voorschrift 11, onder c, 
van Bijlage I en in voorschrift 6, onder 
c. van Bijlage II. 

Ondergetekenden menen, gezien 
het bovenstaande, het voorstel van de 
Raad niet te moeten volgen. 

4. De Raad stelt de vraag of het in 
artikel 5 aan Nederlandse schepen 
opgelegde verbod tot het lozen van 
schadelijke stoffen, ook in gebieden 
die ver van verwerkingsinstallaties 
van schadelijke stoffen zijn gelegen, 
uitvoerbaar is. 

Bij de beantwoording van deze 
vraag dient te worden vooropgesteld 
dat het Verdrag voorschrijft, dat het 
schip zodanig wordt gebouwd, 
ingericht en uitgerust dat behoorlijke 
opvangmogeli jkheden voor restanten 
van schadelijke stoffen aan boord 
aanwezig zijn. 

Het schip kan langere reizen maken 
en meerdere havens aandoen, zonder 
telkenmale 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. 

Desondanks is het denkbaar, zeker 
in de beginfase van het eenmaal in 
werking getreden Verdrag, dat afgifte 
van restanten, ondanks een adequate 
bedrijfsvoering aan boord van het 
schip, niet mogelijk is. 

De kapitein zal zich in een zodanig 
geval ervan moeten vergewissen dat 
de veiligheid van schip en opvarenden 
niet in gevaar komt door het geheel 
vervuld raken van de opvangtanks. 
Zou dit wel het geval zijn, dan rijst de 
vraag of de kapitein een beroep kan 
doen op het bepaalde in voorschrift 11 
van Bijlage I, dat bepaalt dat het 
lozingsverbod niet van toepassing is 
indien de lozing noodzakelijk is om de 
veiligheid van het schip te verzekeren. 

Indien zich zulke overmacht-situaties 
mochten voordoen, zal met het 
Openbaar Ministerie overleg worden 
gepleegd over de al dan niet vervolg-
baarheid van de overtreders. 

Overigens zij opgemerkt dat de 
kapitein verplicht is dergelijke voorval-
len aan te tekenen in het journaal en 

Tweede Kamer, zitt ing 1981-1982, 17 320, C-D 4 



te melden aan de Scheepvaartinspec-
tie. Deze dienst moet de geconstateer-
de lacunes aan ontvangstvoorzienin-
gen aan het secretariaat van de IMCO 
melden, welk secretariaat daar verder 
bekendheid aan geeft aan alle betrok-
ken partijen. 

Aldus kan worden bereikt dat er 
internationaal druk wordt uitgeoefend 
op de betreffende staten om afdoende 
maatregelen te nemen De memorie 
van toelichting is met bovenstaande 
overwegingen aangevuld. 

5. De Raad is van mening dat de 
aard en de reikwijdte van een vergun-
ningstelsel, waarnaar de gedachten 
volgens de memorie van toelichting 
op het tweede lid van artikel 6 uitgaan, 
in de wet zelf geregeld dienen te 
worden. Dit gezien de rechten en 
verplichtingen die een dergelijk stelsel 
voor de belanghebbenden met zich 
meebrengt. 

In de memorie van toelichting bij 
het eerste lid van artikel 6 is uiteengezet 
om welke redenen is besloten de zorg 
voor voorzieningen voor het in 
ontvangst nemen van restanten van 
schadelijke stoffen van schepen te 
leggen bij de beheerder van daartoe 
aan te wijzen havens. Op grond van 
dezelfde redenen is het wenselijk dat 
die havenbeheerder zelf gedetailleerd 
kan regelen hoe de afgifte van 
restanten van schadelijke stoffen in 
zijn havengebied moet verlopen. Dit 
sluit niet uit dat van de zijde van de 
Rijksoverheid in een algemene 
maatregel van bestuur een aantal 
richtlijnen worden neergelegd voor de 
uitvoering van die taak. 

In het overleg dat met de havenbe-
heerders is gevoerd bij het tot stand 
brengen van het wetsontwerp is naar 
voren gekomen dat het met name in 
de grotere havens raadzaam kan zijn 
de afgifte in die havens te koppelen 
aan een door de havenbeheerder in te 
voeren vergunningstelsel. 

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

Over de gehele problematiek met 
betrekking tot de afgifte van restanten 
van schadelijke stoffen zal echter bij 
het opstellen van de uitvoeringsrege-
len nog uitgebreid overleg plaatsvin-
den met alle betrokkenen. Het opne-
men in de wet zelf van regels over de 

aard en de reikwijdte van een eventueel 
vergunningstelsel lijkt, gezien de 
afhankelijkheid van en de samenhang 
met de plaatselijke situatie in de 
havens niet wenselijk. 

De Raad merkt verder bij dit punt 
op dat ten aanzien van een vergunning-
stelsel een beroepsregeling gegeven 
dient te worden. 

De ondergetekenden zijn van 
mening dat, ingeval van invoering 
van een vergunningstelsel de af te 
geven vergunningen of de weigerin-
gen daartoe beschikkingen zullen zijn 
in de zin van de Wet administratieve 
rechtspraak overheidsbeschikkingen 
en dat derhalve in een voldoende 
beroepsregeling voorzien is. 

De memorie van toelichting bij het 
betreffende artikel is op een enkel 
punt aangepast. 

6. Terecht heeft de Raad geconclu-
deerd dat het woord «geen» voor 
«partij» in de aanhef van artikel 21, 
eerste lid, een misstelling is. De tekst 
is verbeterd. 

7. De Raad beveelt aan in de 
memorie van toelichting aandacht te 
schenken aan de vraag of aan een 
buitenlands schip de verplichting kan 
worden opgelegd te melden dat zich 
een voorval heeft voorgedaan, 
waarbij een aanzienlijke hoeveelheid 
stoffen in zee komt of kan komen 
indien het voorval plaatsvindt in een 
nader aan te wijzen gedeelte van de 
Noordzee. 

Van belang is hierbij dat 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. 

Bij het opstellen van het wets-
ontwerp is de vraag gerezen of het 
opleggen van de verplichting tot het 
melden van voorvallen uitsluitend aan 
schepen, gerechtigd de Nederlandse 
vlag te voeren, voldoende zekerheid 
bood dat meldingen van lozingen, van 
belang voor Nederland als kuststaat, 
ontvangen zouden worden. Hierbij 
werd ervan uitgegaan dat Marpol 
73/78 elke verdragspartij de verplich-
ting oplegt een dergelijke meldingsre-
geling voor de schepen, varende 
onder zijn vlag in de nationale 
wetgeving op te nemen. Het antwoord 
op deze vraag luidde toen dat het 
wenselijk zou zijn de meldingsplicht 
ook te kunnen opleggen aan buiten-
landse schepen, varende voor de 
Nederlandse kust. 

Tevens kon aldus worden bereikt 
dat schepen, varende onder de vlag 
van een staat, niet partij bij Marpol 
73/78, een meldingsplicht kregen 
opgelegd. 

Ondergetekenden waren er zich 
verder van bewust dat, hoewel er 
ontwikkelingen in gang waren gezet, 
met name op de Derde Zeerechtcon-
ferentie van de Verenigde Naties, 
deze op dat moment nog niet zodanig 
waren uitgekristalliseerd, dat het 
opleggen van een dergelijke meldings-
plicht aan buitenlandse schepen in 
een gedeelte van de volle zee tot de 
rechtsmacht van de kuststaat zou 
behoren. Vandaar dat in het wets-
ontwerp werd bepaald dat de meldings-
plicht zou gelden in een gebied, dat 
nog door de eerstondergetekende van 
het ontwerp zou moeten worden 
aangewezen. 

De onderhandelingen op genoemde 
Derde Zeerechtconferentie verlopen 
echter zodanig langzaam dat het op 
dit moment niet gewenst lijkt vooruit 
te lopen op mogelijke nieuwe bevoegd-
heden van de kuststaat. Overigens 
mag worden verwacht dat ten tijde 
van inwerkingtreding van Marpol 
73/78 reeds zoveel van de belangrijkere 
zeevarende naties daarbij partij zullen 
zijn dat melding van lozingen aan de 
kuststaat in de meeste gevallen reeds 
uit hoofde van de betreffende nationale 
wetgeving zal geschieden. 

Tenslotte kan erop worden gewezen 
dat er een wetsontwerp wordt 
voorbereid ter bestrijding van ongeval-
len op de Noordzee, welk ontwerp 
een meldingsplicht zal bevatten voor 
lozingen welke een bedreiging 
vormen voor de belangen van 
Nederland als kuststaat, waartoe ook 
lozingen kunnen behoren, als bedoeld 
in dit wetsontwerp. 

Dit overwegende hebben ondergete-
kenden besloten artikel 12, vierde lid, 
onder b, te laten vervallen. 

8. Overeenkomstig de aanbeveling 
van de Raad om de modelbepaling 
voor de geheimhoudingsplicht in 
artikel 33 op te nemen is de redactie 
van dit artikel aangepast. 

9. De Raad acht het wenselijk dat in 
de memorie van toelichting wordt 
uiteengezet in welke gevallen het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
gebruik zal maken van een hem in een 
algemene maatregel van bestuur 
gegeven bevoegdheid ontheffing te 
geven van de bij die maatregel 
gestelde eisen met betrekking tot de 
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bouw, inrichting of uitrusting van een 
schip indien bijzondere omstandighe-
den daartoe nopen. 

Hierbij zij allereerst nog eens 
benadrukt dat het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie nimmer onthef-
fing kan verlenen van het lozingsver-
bod. Ingevolge het Verdrag kan er 
slechts van het lozingsverbod worden 
afgeweken, indien het schip zodanig 
is gebouwd, ingericht en uitgerust dat 
kan worden voldaan aan de lozings-
voorwaarden, zoals deze in de diverse 
Bijlagen zijn opgenomen. 

Bijzondere schepen, welke om 
technische redenen niet kunnen 
voldoen aan de eisen, gesteld aan 
bouw, inrichting en uitrusting dienen 
derhalve al hun restanten aan schade-
lijke stoffen af te geven aan de 
daarvoor bestemde ontvangstvoorzie-
ningen aan de wal. Dergelijke schepen 
behoeven dan ook enerzijds ontheffing 
van de technische voorschriften 
inzake bouw inrichting en uitrusting, 
anderzijds dient het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie door het 
verbinden van aanvullende voorschrif-
ten aan de ontheffing te kunnen 
bewerkstelligen dat ook voor deze 
schepen de tijdelijke opslag aan 
boord van restanten van schadelijke 
stoffen gevolgd door afgifte aan de 
wal, verzekerd is. 

Als voorbeeld van schepen, welke 
mogelijk in aanmerking komen voor 
een ontheffing, kunnen worden 
genoemd schepen, in gebruik als 
aannemersmaterieel, schepen met 
geringe afmetingen en natuurlijk 
nieuwe bijzondere «schepen», zoals 
lucht kussen voertuigen, draagvleugel-
boten en dergelijke. 

De ontheffingen en de bijzonderhe-
den daarvan dienen tenslotte door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie te 
worden gemeld bij de IMCO. De 
memorie van toelichting is met de 
hierboven genoemde overwegingen 
aangepast. 

10. De Raad acht een overgangsbe-
paling in het wetsontwerp geboden, 
nu volgens artikel 40, derde lid, de 
Wet olieverontreiniging zeewater 
(Stb. 1958, 344) wordt ingetrokken en 
een bepaling ontbreekt, volgens 
welke deze intrekking niet van 
toepassing is op strafbare feiten, die 
onder de ingetrokken wet zijn begaan. 
De Raad verwijst hierbij naar het 
bepaalde in artikel 1, tweede lid, 
Wetboek van Strafrecht. 

Teneinde elke mogelijke onduidelijk-
heid met betrekking tot de strafbaar-
stelling van strafbare feiten, welke zijn 
begaan onder de Wet olieverontreini-
ging zeewater weg te nemen, hebben 
ondergetekenden een overgangsbepa-
ling opgenomen. Deze bepaling houdt 
in dat de Wet olieverontreiniging 
zeewater van toepassing blijft op de 
strafbare feiten begaan onder die wet. 

Als tweede opmerking onder dit 
punt stelt de Raad de vraag nu er 
reeds onder de Wet olieverontreiniging 
zeewater een aantal havens zijn 
aangewezen voor het in ontvangst 
nemen van olierestanten, op welke 
wijze hetgeen reeds ter uitvoering is 
tot stand gebracht onder de nieuwe 
wet bestendigd zal worden. 

Bij het besluit van 2 september 
1958, Stb. 462 (Besluit olieverontreini-
ging zeewater) is in artikel 12, tweede 
lid, reeds een aantal havens aangewe-
zen, welke moeten beschikken over 
ontvangstvoorzieningen voor olieres-
tanten. 

Het ligt in de bedoeling deze havens 
wederom op grond van de nieuwe 
wet aan te wijzen. De bestaande 
voorzieningen zullen in ieder geval in 
stand blijven, al zal uiteraard worden 
nagegaan of deze uitbreiding behoe-
ven, gezien de verscherping van de 
lozingsbepalingen van het wets-
ontwerp en de toekomstige uitvoe-
ringsbepalingen. Hierover zal met de 
betrokkene overleg worden gepleegd. 

11. De Raad merkt op dat in de 
memorie van toelichting bij artikel 2 
een passage voorkomt, waarin wordt 
gesteld dat het wetsontwerp in 
principe ook van toepassing zal 
moeten zijn op categorieën van 
zeeschepen welke in artikel 2 van de 
Zeebrievenwet (Stb. 1926, 178) zijn 
uitgezonderd van de werking van die 
wet. Tot deze categorieën behoren 
oorlogsschepen en andere schepen, 
die eigendom zijn van het Rijk. 

Artikel 3 van het wetsontwerp 
zondert echter de oorlogsschepen en 
andere staatsschepen weer uit. 

Aan het verzoek van de Raad deze 
uitzonderingen te vermelden bij de 
betreffende passage in de memorie 
van toelichting is voldaan, waarbij er 
nog eens op wordt gewezen dat er op 
andere wijze in wordt voorzien dat 
deze uitgezonderde schepen toch, 
voorzover redelijkerwijs en praktisch 
mogelijk, voldoen aan de bepalingen 
van MARPOL 73/78. 

Van de gelegenheid is gebruik 
gemaakt om naast de in het voorgaan-
de reeds besproken wijzigingen nog 
een wijziging aan te brengen in artikel 
12. De wijziging is van wetstechnische 
aard. 

In het tweede lid wordt de meldings-
plicht van de kapitein eveneens op 
de eigenaar van het schip gelegd dan 
wel enig ander die het schip gebruikt, 
indien de melding niet verkregen kan 
worden van het schip zelf. 

De redactie is vereenvoudigd en 
biedt mede daardoor een duidelijke 
vervolgingsgrondslag, indien niet aan 
de verplichting wordt voldaan door de 
in het tweede lid bedoelde personen. 

Ik veroorloof mi j , mede namens de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne U in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde (gewijzig-
de) ontwerp van wet en de daarmee 
in overeenstemming gebrachte 
overeenkomstig het vorenstaande 
gewijzigde memorie van toelichting 
aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
neraal te zenden. 

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