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De vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat1, die belast werd met 
het onderzoek van dit wetsontwerp, brengt als volgt verslag uit over haar 
voorlopige bevindingen. 

Algemeen 

De leden van de P.v.d.A. fractie betreurden het feit dat het voorliggende 
wetsontwerp niet tegelijk met het wetsontwerp tot goedkeuring van het 
Marpol Verdrag bij de Kamer is ingediend. Zij zeiden er naar te streven om, 
gelet op de nauwe samenhang van beide wetsontwerpen, de parlementaire 
behandeling tegelijkertijd te doen plaats vinden. Echter alleen, zo merkten 
deze leden met nadruk op, onder de voorwaarde dat aanvaarding van 
Marpol 73/78 door het Koninkrijk niet wordt vertraagd. 

De leden van de C.D.A.-fractie meenden ter zake van dit wetsontwerp te 
kunnen volstaan met een enkele opmerking op het punt van de algemene 
bepalingen en op het punt van de havenfaciliteiten, nodig voor het afgeven 
door schepen van schadelijke afvalstoffen. 

Allereerst vroegen zij om een reactie van de zijde van de Regering op de 
bezwaren, zowel van de Federatie van Werknemersorganisaties in de 
Zeevaart als van de Koninklijke Nederlandse Redersvereniging ten aanzien 
van het Franse voorbehoud bij de ratificatie van het Marpol verdrag ter 
zake van het ontbreken van voldoende faciliteiten om vloeibare afvalstoffen 
af te geven. Deze problemen zullen ook spelen voor Nederlandse schepen, 
mede in aanmerking genomen het feit dat deze faciliteiten ook nog niet in 
alle Nederlandse havens beschikbaar zijn. Zou er niet een wettelijke 
verplichting moeten komen - zo vroegen zij zich af - dat erin de Nederlandse 
havens voldoende ontvangstfaciliteiten komen? Zou er, zolang daarin niet 
is voorzien, niet op een of andere wijze vastgelegd kunnen worden dat 
inspectie op naleving van het verdrag niet mag leiden tot vermijdbaar 
oponthoud van schepen die door het ontbreken van ontvangstfaciliteiten 
niet in staat zijn schadelijke ladingsresten af te geven? In dit verband was 
het hun opgevallen, dat het advies van de Raad van State in punt 4 nader 
op dit aspect ingaat, hetgeen er weliswaar toe geleid heeft dat in de 
memorie van toelichting in meer uitgebreide voor hierop is ingegaan. 

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen in hoeverre er gelijkvormigheid is 
in de diverse nationale wetgevingen van de lid-staten van de Europese 
Gemeenschap. Is daar overleg over geweest? Hoe is dat verlopen? Waar 
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zijn om welke redenen verschillen opgetreden? Voornoemde leden waren 
van mening dat juist bij nieuwe wetgeving de lid-staten van de Europese 
Gemeenschap zo gelijkvormig mogelijk moeten optreden, en in principe 
dezelfde wetgeving moeten hebben. 

Vorm van de uitvoeringswetgeving 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden in beginsel met de toepassing van 
algemene maatregelen van bestuur ter uitvoering van wetgeving grote 
terughoudendheid betrachten. Zij constateerden dat in het voorliggende 
wetsontwerp als raamwet veelvuldig van dit middel gebruik wordt gemaakt. 
Gelet op de systematiek van het verdrag, waarbij de verschillende bijlagen 
op een verschillend tijdstip in werking zullen treden en regelmatig wijzigin-
gen en aanvullingen van deze bijlagen te verwachten zijn, hadden deze 
leden er begrip voor dat op basis van een raamwet door middel van 
algemene maatregelen van bestuur uitvoering wordt gegeven aan het 
verdrag. Zij wilden in dit verband overigens graag aangegeven zien waar 
de grens ligt tussen «bij» of «krachtens» algemene maatregel van bestuur. 

Toepassing 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden met betrekking tot het begrip 
«rechtsmacht» herhalen hetgeen zij in het eindverslag bij de Goedkeurings-
wet reeds onder de aandacht van de Regering brachten. Zij wilden graag 
antwoord op de vraag of het treffen van maatregelen door een verdragsstaat 
tegen schepen ter zake van vermoedelijke overtredingen, begaan buiten de 
rechtsmacht van die verdragsstaat, is toegestaan. Daarbij dient naar hun 
mening onderscheid te worden gemaakt tussen maatregelen in havens en 
in de territoriale wateren (doorvaart) van voornoemde verdragsstaat. Zij 
constateerden dat in het wetsontwerp uitsluitend sprake is van het treffen 
van maatregelen, zoals inspectie en aanhouding, in (Nederlandse) havens. 

Strafbepalingen en borgsom 

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden zich volledig vinden in het 
voorstel om overtredingen van de voorschriften onder de Wet economische 
delicten te brengen, met verwijzing naar het argument, dat het motief voor 
veel vergrijpen zal liggen in het economische voordeel dat deze het bedrijf 
opleveren. Deze leden merkten met instemming op, dat hiermee tevens 
recht wordt gedaan aan de opvatting dat alle milieudelicten onder de Wet 
economische delicten dienen te worden gebracht. 

Artikelen 

Artikel 1 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af of het overbodig zou zijn 
om in de definitie van het begrip «schip» tot uiting te laten komen dat het 
gaat om schepen die gerechtigd zijn de Nederlandse vlag te voeren. 
Wijziging of aanvulling van bijlagen met nieuwe stoffen zal plaatsvinden, 
zo lazen deze leden in de artikelsgewijze toelichting, indien daarover 
internationale overeenstemming wordt bereikt. Bij of krachtens algemene 
maatregel van bestuur worden in beginsel die schadelijke stoffen aange-
wezen waarover internationale overeenstemming reeds is bereikt. Deze 
leden wilden graag weten of en waar het begrip «internationale overeen-
stemming» in het Marpol Verdrag eenduidig is terug te vinden, gelet op het 
feit dat het Verdrag aan partijen de mogelijkheid biedt om wijzigingen niet 
te aanvaarden. 
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Ook de leden van de V.V.D.-fractie wensten in te gaan op de definitie van 
het begrip «schip». Door de gekozen formulering vallen ook alle vissers-
schepen onder de wet. In hoeverre heeft dat invloed op de eisen die thans 
gesteld moeten gaan worden aan dit type vaartuigen? Zijn daaraan 
kostenverhogende aspecten verbonden voor de bedrijfsvoering van 
vissersschepen? In hoeverre zijn er gevolgen te verwachten voor havens 
die specifiek op de visserij zijn aangewezen? Mocht het niet in eerste 
instantie naar voren komen bij de toepassing van bijlage I, zeker de 
aanvaarding van tot op heden niet door de Nederlandse Regering overwogen 
bijlage III en volgende kan invloed gaan hebben. 

Artikel 5 

Ten aanzien van artikel 5 merkten de leden van de D'66-fractie op dat de 
hier genoemde algemene maatregel van bestuur regels kan bevatten 
betreffende het lozen van schadelijke stoffen in zee vanaf een schip. Het 
had deze leden verwonderd dat deze regels mede afhankelijk kunnen zijn 
van de te bevaren zeegebieden. Immers, er zullen technische maatregelen 
moeten worden getroffen om aan de strengste eisen te voldoen. In minder 
kwetsbare of minder druk bevaren zeegebieden kan dan echter van 
dezelfde technische voorzieningen gebruik worden gemaakt, en zijn minder 
stringente eisen derhalve onnodig. Overigens vroegen zij zich af of hier ook 
geen sprake is van strijdigheid met het principe van de «best toepasbare 
technieken». 

Artikel 6 

De leden van de V.V.D.-fractie hadden kennis genomen van de vele 
reacties uit het bedrijfsleven aangaande de huidige tekst van artikel 6. 
Allereerst is daardoor de vraag gerezen in hoeverre het overleg tussen Rijk 
en bedrijfsleven en lagere overheden wel op een voor alle partijen bevredi-
gende wijze is gevoerd. De indruk is gevestigd, dat dat overleg in harmonie 
is beëindigd, maar wanneer vanuit zo'n breed spectrum fundamentele 
bezwaren rijzen moeten daar vraagtekens achter worden gesteld. Waarom, 
zo wilden voornoemde leden weten, is gekozen voor een doorschuiven van 
de voorzieningenverplichting? Waarom is er geen concentratie uitgevoerd 
op de havenbeheerder, waarbij ook ter plekke geen versnippering behoeft 
op te treden? Er zijn mogelijk bedrijfseconomische voordelen te behalen; 
maar veel belangrijker is, dat het hier toch gaat om het algemeen belang, 
nl. de grotere waarborging van kwaliteit. In hoeveel tijd is het trouwens te 
verwezenlijken dat alle aangewezen havens aan de vereisten voldoen? In 
hoeverre dient de uitvoering gesynchroniseerd te worden, zodat andere 
havens, die een tragere toepassing bewerkstelligen, daardoor concurrentie-
voordeel behalen? Zijn er sancties ten opzichte van andere landen? 

De leden van de D'66-fractie vroegen in welke mate de verdragstaten 
naar verwachting tijdig aan de in dit artikel neergelegde verplichting zullen 
kunnen voldoen. Zij zouden hierover graag nadere, gedetailleerde informatie 
ontvangen; in het bijzonder ook over de situatie in de Nederlandse 
havens. Indien de te treffen voorzieningen niet tijdig zullen zijn verwezenlijkt 
kunnen problemen worden verwacht indien door kapiteins - noodgedwon-
gen "verdragsbepalingen worden overtreden. In de memorie van toelichting 
wordt hierover opgemerkt dat het opsporingsbeleid hiermee rekening dient 
te houden. De leden van de fractie van D'66 hadden ernstige twijfels of 
deze zinsnede voldoende moet worden geacht om de rechtszekerheid te 
waarborgen. Er dient te worden gegarandeerd dat, noch in Nederland, 
noch in de andere verdragstaten, kapiteins van zeeschepen niet in moeilijk-
heden kunnen komen door het ontbreken van faciliteiten in de havens. Zo 
nodig zou het wetsontwerp in deze zin moeten worden aangevuld. 
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Artikel 9 

De leden van de D'66-fractie vroegen of de omschrijving «in belangrijke 
mate» voldoende duidelijk is. Waarom is niet gekozen voor een constructie 
waarbij elke afwijking met de gegevens van het certificaat moet leiden tot 
intrekking van het certificaat, en eventueel tot het verstrekken van een 
nieuw? 

Artikel 10 

De leden van de V.V.D.-fractie merkten op dat ten aanzien van dit artikel 
feitelijk door Frankrijk een voorbehoud is gemaakt. Getuigt dat voorbehoud 
van werkelijkheidszin? Moet Nederland niet een gelijkluidend voorbehoud 
maken? 

Ten aanzien van dit artikel werden door de leden van de D'66-fractie 
overeenkomstige vragen gesteld als over artikel 5. 

Artikel 11 

De leden van de P.v.d.A.-fractie merkten op dat in artikel 6 van het 
verdrag sprake is van bewijsmateriaal dat door een verdragspartij kan 
worden geleverd aan de vlaggestaat van het schip dat een vermoedelijke 
overtreding heeft begaan, ten einde rechtsvervolging in te stellen. 

Deze leden misten in het vierde lid van artikel 11 een verwijzing naar 
bewijsmateriaal dat in voorkomende gevallen door Nederland aan andere 
verdragspartijen zal worden overhandigd. 

Door de tekst van dit artikel wordt de kapitein van een schip verplicht een 
journaal bij te houden. Waarom, zo vroegen de leden van de V.V.D.-fractie, 
wordt niet gesproken van hef scheepsjournaal, opdat niet een zoveelste 
document wordt toegevoegd aan de bestaande verzameling aan boord van 
een schip? 

Artikel 12 

De V.V.D.-fractie vond dit artikel zeer beperkt van aard. Niet duidelijk 
wordt ingegaan op een werkelijk scheepsongeval van stranding en zinken 
van een vaartuig. De aan boord aanwezige brandstof kan zeer vernietigend 
werken op het milieu; om nog maar niet te spreken van de lading. Zij wilde 
vernemen of hier in internationaal verband over is gesproken bij de 
totstandkoming van het verdrag, en hoe het bij het onverhoopt optreden van 
een scheepsongeval gesteld is met voor het milieu voortvloeiende schade, 
en de kosten die verband houden met het voorkomen. 

Artikel 13 

Het was de V.V.D.-fractie opgevallen dat in dit artikel niets wordt vermeld 
over het mogelijk permanent weren van schepen die niet voldoen aan de 
eisen. Is hier alsnog wat aan te doen, of kan dat onoverkomelijke repercussies 
hebben? 

Artikel 14 

De leden van de C.D.A.-fractie, achtten het een gemis dat, in tegenstelling 
tot het Marpol-verdrag zelf, in de Nederlandse wetstekst niet is vastgelegd 
dat inspectie op naleving niet mag leiden tot vermijdbaar oponthoud van 
het schip. Zij vroegen de Regering daarom alsnog te vermelden waarom 
op dit punt van de tekst van het internationale verdrag is afgeweken, en 
indien daarvoor geen doorslaggevende redenen zijn aan te voeren, alsnog 
een wijziging van de wetstekst te willen overwegen. 
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Ook de leden van de V.V.D.-fractie merkten op dat de noodzakelijke 
inspectie van schepen het nodige oponthoud ten gevolge kan hebben. 
Waarom is geen artikel opgenomen om onnodig oponthoud te vrijwaren, 
en bij excessief oponthoud door schuld van een rijksdienst mogelijkheden 
te openen voor schadevergoeding? Alhoewel artikel 27 mogelijkheden van 
bezwaar aangeeft, is er geen enkele aanwijzing hoe schade wordt vergoed 
bij vermeende wanhandeling. Dient dat niet alsnog te worden opgenomen? 
Hoe is dit aspect geregeld in de andere nationale uitvoeringsregelingen? 

De leden van de D'66-fractie merkten op dat in het tweede lid van dit 
artikel is bepaald dat voor bepaalde taken, verband houdende met het 
toezicht - bedoeld in artikel 14, eerste lid - , ambtenaren van andere 
diensttakken ter beschikking van de Dienst van de Scheepvaartinspectie 
kunnen worden gesteld. Genoemde leden vroegen zich af of de inschakeling 
van deze ambtenaren niet op andere wijze kan worden geregeld dan door 
het «ter beschikking stellen». Zij zouden graag worden geïnformeerd over 
de redenen waarom voor de beschreven constructie is gekozen. 

Artikel 21 

De leden van de D'66-fractie stelden overeenkomstige vragen als ter zake 
van artikel 9. 

Artikel 28, eerste en derde lid 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en van D'66 vroegen of de 
termijn van zestig dagen waarbinnen door Onze Minister een beslissing 
over een bezwaarschrift moet worden genomen niet zou kunnen worden 
bekort. 

Deze vraag betreft ook de verdagingstermijn van de beslissing, indien de 
Raad voor de Scheepvaart om advies is verzocht. 

Artikel 35 

De leden van de P.v.d.A. fractie pleitten ervoor om in een betreffende 
algemene maatregel van bestuur de bijzondere omstandigheden voor 
ontheffing door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie, alsmede de aan 
een ontheffing verbonden beperkingen of voorschriften expliciet te vermel-
den. Deze leden meenden dat in ieder geval als voorwaarde voor ontheffin-
gen zou moeten gelden dat de doelmatigheid om verontreinigingen door 
schepen te voorkomen niet mag worden aangetast. 

Artikel 36, tweede lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verbaasden zich erover dat gedragingen, 
in strijd met de voorschriften vastgesteld bij of krachtens artikel 12, vierde 
lid en artikel 23, vijfde lid, die betrekking hebben op buitenlandse schepen, 
niet tot misdrijven zijn bestempeld, voor zover zij opzettelijk zijn begaan. 

Artikel 38 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen of een verregaande delegatie, 
zoals hier beoogd, in de Nederlandse wetgeving gebruikelijk is. 

Afsluitend wilden de leden van de V.V.D.-fractie weten, waarom de wet 
de ondertekening zal dragen van de Minister van Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne, terwijl volgens de memorie van toelichting bij onderdeel 3 
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(Verantwoordelijkheid voor het wetsontwerp) duidelijk wordt gesteld dat 
de verantwoordelijkeid voor de milieuhygiënische aspecten berust bij de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. 

De fungerend voorzitter van de commissie, 
Rienks 

De griffier van de commissie, 
Teunissen 
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