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Algemeen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie pleiten voor een gelijktijdige parlementaire 
behandeling van het voorliggende wetsontwerp en het wetsontwerp tot 
goedkeuring van het Marpol-verdrag, echter met het voorbehoud dat dit 
niet mag leiden tot vertraging bij de aanvaarding van het Marpol-verdrag 
door het Koninkrijk. 

In de nota naar aanleiding van het eindverslag van de goedkeuringswet 
van het verdrag hebben wij reeds uiteengezet, dat wij deze zienswijze van 
de leden van de P.v.d.A.-fractie delen, doch dat er klemmende redenen zijn 
om de beide wetsontwerpen gescheiden te behandelen. Dit heeft wel tot 
gevolg dat bij de wisseling van de stukken tussen de Kamer en de Regering 
soms moet worden verwezen naar eerdere stukken, ten einde niet onnodig 
tweemaal op gestelde vragen te hoeven ingaan. 

Zo moge voor een antwoord op vragen van de leden van de C.D.A.-fractie 
over het Franse voorbehoud bij de ratificatie van het Marpol-verdrag 
worden verwezen naar het daaromtrent gestelde in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag van de goedkeuringswet. 

Deleden van deze fractie vragen voorts of er niet een wettelijke verplichting 
moet komen dat er in de Nederlandse havens voldoende ontvangstfaciliteiten 
beschikbaar zijn. 

Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar artikel 6, 
eerste lid van het onderhavige wetsontwerp, waar nadrukkelijk is bepaald 
dat de beheerders van nader aan te wijzen havens verplicht zijn zorg te 
dragen voor voldoende ontvangstfaciliteiten. Over de problematiek van de 
havenontvangstvoorzieningen spreken wij verder bij de beantwoording 
van de vragen over artikel 6. Overigens moge ook hier worden verwezen 
naar de nota naar aanleiding van het eindverslag van de goedkeuringswet. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen in hoeverre er gelijkvormigheid is 
in de diverse nationale wetgevingen van de lid-staten van de Europese 
Gemeenschap en of daar overleg over is geweest. 

Hoewel er in EG-verband geen specifiek overleg is geweest gericht op 
het bereiken van gelijkvormigheid in de diverse nationale wetgevingen, 
mag worden aangenomen dat een grote mate van inhoudelijke gelijkvor-
migheid wel aanwezig is, omdat in de maritieme milieucommissie van de 
IMO uitgebreid overleg gevoerd is, gericht op het bewerkstelligen van een 
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dergelijke gelijkvormigheid. Dit uitgebreide overleg heeft ertoe geleid dat 
van een groot aantal bepalingen en voorschriften van het Marpol-verdrag 
en de daarbij behorende bijlagen, in IMO-verband aanvaarde internationale 
interpretaties zijn opgesteld. Deze uniforme internationale interpretaties 
voorkomen discrepanties die zouden kunnen ontstaan door het niet 
eenduidig interpreteren van de verdragsbepalingen bij het opnemen ervan 
in de diverse nationale uitvoeringswetten. 

Vorm van de uitvoeringswetgeving 

De leden van de P.v.d.A.-fractie uiten hun bezorgdheid met betrekking tot 
het toepassen van algemene maatregelen van bestuur. Tevens vragen zij 
waar de grens ligt tussen «bij» of «krachtens» algemene maatregel van 
bestuur. 

Bedoelde leden spreken zelf reeds begrip uit voor de gekozen constructie 
en opzet van het wetsontwerp, nu het dient ter uitvoering van het verdrag, 
dat op zich ook reeds een bepaalde systematiek kent. Zo hebben wij ernaar 
gestreefd de basisbepalingen, waarop de nadere uitvoeringsregels geba-
seerd dienen te zijn, vast te leggen in de wet zelf. De gedetailleerde, 
voornamelijk van technische aard zijnde uitvoeringsregels zullen hun 
plaats vinden in de algemene maatregelen van bestuur. Het aantal maatre-
gelen zal uiteindelijk niet zo groot zijn, daar het de bedoeling is de bijlagen 
bij het verdrag telkens in één algemene maatregel van bestuur uit te 
werken. 

De grens tussen hetgeen «bij» algemene maatregel van bestuur wordt 
geregeld en «krachtens» een dergelijke maatregel - een zeer gebruikelijke 
constructie en formulering in de wetgeving - is in algemene zin moeilijk 
aan te geven. Wij denken hierbij aan de mogelijkheden, welke de bijlagen 
bij het verdrag geven tot nadere invulling van sommige bepalingen van de 
bijlagen. De voorschriften van de bijlagen zelf worden opgenomen in de 
algemene maatregel van bestuur. De nadere invulling kan dan geschieden 
krachtens de algemene maatregel van bestuur. Overigens verwijzen wij 
voor een meer algemene benadering van dit probleem naar de Commissie 
Wetgevingsvraagstukken, ingesteld bij besluit van de Minister-President 
van 5 februari 1981, welke zich blijkens het door deze uitgebrachte interim-
rapport van 16 februari 1982, onder meer zal bezighouden met het vraagstuk 
van de keuze tussen de onderscheidene vormen van regelgeving. 

Toepassing 

De leden van de P.v.d.A.-fractie herhalen hun vragen met betrekking tot 
het begrip «rechtsmacht», welke zij in het eindverslag bij de goedkeuringswet 
hebben gemaakt. 

Kortheidshalve verwijzen wij naar de daarop gegeven antwoorden in de 
nota naar aanleiding van dat eindverslag. 

Artikelen 

Artikel 7 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vragen of het overbodig is 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. Naar onze 
mening is het inderdaad overbodig om zulks te doen. Bovendien zou het 
tot onjuistheden leiden. In de begripsomschrijving wordt tot uitdrukking 
gebracht dat mijnbouwinstallaties gedurende de tijd, dat deze worden 
gebruikt voor de opsporing en winning van delfstoffen, niet onder dit 
begrip «schip» vallen. Mijnbouwinstallaties kennen geen nationaliteit en 
voeren geen vlag, zoals schepen. Invoering van de term «gerechtigd tot het 
voeren van de Nederlandse vlag» zou hier dan ook tot problemen aanleiding 
geven. 
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In artikel 2 van het ontwerp is de toepassing van het wetsontwerp 
uitdrukkelijk geregeld, zodat voor misverstanden daaromtrent niet behoeft 
te worden gevreesd. 

De hiervoor genoemde leden willen voorts weten of en waar het begrip 
«internationale overeenstemming» in het verdrag eenduidig is terug te 
vinden, gelet op het feit dat het verdrag aan partijen de mogelijkheid biedt 
om wijzigingen niet te aanvaarden. Zij stellen deze vraag in het kader van 
wijziging of aanvulling van de bijlagen met nieuwe stoffen. 

Het begrip «internationale overeenstemming» is niet als zodanig terug te 
vinden in het verdrag. De conclusie, dat internationaal overeenstemming is 
bereikt, hebben wij echter verbonden aan het moment dat een wijziging 
van een aanhangsel van een bijlage (i.c. het afvoeren of toevoegen van een 
stof op de «lijst») geacht wordt te zijn aanvaard volgens de procedure, 
weergegeven in artikel 16, tweede lid, onder (iii) van het verdrag. 

Het feit dat een of meer partijen een zodanige wijziging niet aanvaarden 
wil niet zeggen dat over het voorstel niet internationaal overeenstemming 
is bereikt, nu juist voor dergelijke wijzigingen de vermelde procedure in het 
verdrag is opgenomen. 

De leden van de V.V.D.-fractie wijzen er terecht op dat door de gekozen 
definitie van het begrip «schip» ook alle vissersschepen onder de wet 
vallen en vragen naar de consequenties daarvan voor deze schepen. 

Voor wat betreft bijlage I (oliën) zijn de gevolgen dat ook deze schepen 
voorzien moeten worden van een lenswaterolieafscheider (LWO) ten einde 
te kunnen voldoen aan de lozingsvoorschriften en dat de door de LWO 
afgescheiden olie moet worden afgegeven aan havenontvangstinstallaties. 
Hierbij wordt opgemerkt dat het hier slechts om beperkte hoeveelheden 
olierestanten gaat, met name betreft het hier afgewerkte smeeroliën, voor 
welke restanten door de ontvanger veelal betaald wordt aan het afgevende 
vissersschip gezien de niet onaanzienlijke economische restwaarde ervan. 

Bijlage II (vervoer van vloeibare chemicaliën in bulk) en bijlage III 
(vervoer van verpakte gevaarlijke stoffen) hebben geen repercussies voor 
visservaartuigen. 

Aangezien bijlage IV (sanitair afval) in beginsel slechts van toepassing is 
op schepen met een bruto-inhoud van 200 ton en meer en voor schepen 
kleiner dan 200 ton alleen indien er meer dan 10 opvarenden aan boord 
zijn, zal deze bijlage slechts van beperkte invloed zijn op vissersvaartuigen. 
Bovendien bevat deze bijlage de bepaling dat de voorschriften ervan op 
bestaande schepen, waarvan de kiel gelegd is vóór het van kracht worden 
van de bijlage, eerst 10 jaar na deze vankrachtwording van toepassing 
zullen zijn. 

Bijlage V (vuilnis) zal bij het van kracht worden van toepassing zijn op 
alle schepen ongeacht hun grootte en leeftijd. Gezien echter de lozings-
voorwaarden voor de diverse onder de bijlagen vallende categorieën van 
vuilnis in relatie tot het voorkomen daarvan aan boord van vissersvaartuigen, 
zijn aan de naleving van de voorschriften van deze bijlage naar het zich laat 
aanzien nagenoeg geen kostenverhogende aspecten verbonden voor de 
bedrijfsvoering van vissersvaartuigen. 

Artikel 5 

De leden van de D'66-fractie merken met betrekking tot het gestelde in 
artikel 5 op dat de lozingsvoorschriften in bepaalde omsloten zeegebieden 
stringenter zijn dan elders. Zij vragen zich af waarom deze voorschriften 
ook niet elders van toepassing kunnen zijn. 

In de bijlagen I en II van het verdrag zijn bepaalde omsloten zeegebieden 
aangemerkt als bijzonder gebied waarin door schepen minder schadelijke 
stoffen geloosd mogen worden dan elders is toegestaan. De reden hiervan 
is dat in deze gebieden het zeewater minder snel ververst wordt dan in 
gebieden die in ruim open verbinding staan met de oceanen. Het zelf-rege-
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nererend vermogen en de opvangcapaciteit van schadelijke stoffen is in 
deze bijzondere gebieden beduidend minder. Het is echter niet zo dat 
schepen varende in deze gebieden extra technische voorzieningen aan 
boord moeten hebben. De technische voorzieningen, zoals vereist volgens 
het Marpol-verdrag, zijn de best toepasbare technieken, die juist ontwikkeld 
zijn om technische uitvoering van het verdrag mogelijk te maken. Het feit 
dat in bijzondere gebieden sommige stoffen in het geheel niet mogen 
worden geloosd heeft dan ook uitsluitend tot gevolg dat door schepen een 
groter beroep moet worden gedaan op ontvangstinstallaties in de havens, 
die in deze gebieden zijn gelegen. 

Artikel 6 

Naar aanleiding van de vragen van de leden van de V.V.D.-fractie en van 
de D'66-fractie met betrekking tot de voorziening in havenontvangstinstal-
laties als bedoeld in artikel 6 van de wet, delen wij het volgende mee. 

Zoals reeds uiteengezet in de memorie van toelichting bij het eerste lid 
van artikel 6, is na uitvoerig overleg met de havenbeheerders besloten dat 
de havenbeheerder in beginsel de verplichting wordt opgelegd zorg te 
dragen voor de aanwezigheid van voldoende ontvangstinstallaties in de 
haven. Ook in de vigerende Wet olieverontreiniging zeewater is hem deze 
zorg opgedragen. Juist om versnippering ter plekke te voorkomen is 
gekozen voor deze constructie waarbij de havenbeheerder centraal staat. 
De havenbeheerders hebben zich bereid verklaard de hen opgelegde taak 
te vervullen. 

De in het derde lid van artikel 6 aan de havenbeheerder gegeven be-
voegdheid is niet zonder meer een doorschuiven van de voorzieningenver-
plichting die op de havenbeheerder rust. Juist omdat het gaat om het 
algemeen belang en de havenbeheerder als lokale overheidsinstantie 
verantwoordelijkheid draagt voor de voorziening in voldoende ontvangstin-
stallaties, dient hij bevoegd te zijn om ter uitvoering van een goed totaalbeleid 
in de haven, eigenaren van bepaalde los-, laad- of scheepsreparatie-
plaatsen geheel of gedeeltelijk te verplichten bepaalde voorzieningen te 
treffen. Hierbij dient bedacht te worden dat in het vierde lid van artikel 6 is 
bepaald, dat op diegenen die de afvalstoffen afgeven de kosten verhaald 
zullen worden die verbonden zijn aan de ontvangst, opslag en verwerking 
van die afvalstoffen, terwijl in het vijfde lid de mogelijkheid wordt openge-
houden, dat een rijksbijdrage wordt verleend in de investeringskosten van 
de ontvangstvoorzieningen. 

Aangezien het schip vrij is om te bepalen in welke haven het de afvalstoffen, 
die niet meer in zee geloosd mogen worden, wenst af te geven en de 
behoefte tot afgifte in de praktijk bepaald wordt door de aard en de duur 
van de reis, alsmede de opslagcapaciteit aan boord in de vorm van sludge-
en sloptanks, is exacte kwantificering van de benodigde ontvangstcapaciteit 
in een bepaalde haven zeer moeilijk. Dit noodzaakt tot een flexibel beleid, 
waarbij enerzijds gewaakt moet worden tegen overdimensionering terwijl 
anderzijds de mogelijkheid tot uitbreiding bij stijgende behoefte aanwezig 
moet zijn. Het bewerkstelligt voorts dat nu moeilijk aangegeven kan 
worden of de ontvangstcapaciteit voor afvalstoffen voldoende zal zijn bij 
het in werking treden van de bijlagen van het Marpol-verdrag. De verwachting 
is echter gerechtvaardigd, dat voor wat de Nederlandse havens betreft, 
gezien de thans beschikbare capaciteit, geen grote tekortkomingen behoeven 
te worden voorzien bij inwerkingtreding van bijlage I van het Marpol-verdrag. 

Wereldwijd gezien echter staat het zonder meer vast, dat onvoldoende 
havenontvangstinstallaties aanwezig zullen zijn. Dit probleem wordt vooral 
veroorzaakt doordat aanvankelijk slechts een gering aantal staten partij zal 
zijn bij het verdrag. Hierdoor zullen in de vele havens van de niet-lid-staten, 
die uiteraard geen verdragsverplichtingen hebben, ontvangstfaciliteiten in 
onvoldoende mate voorhanden zijn. Voor wat dit probleem betreft, verwijzen 
wij naar hetgeen door ons is meegedeeld in de nota naar aanleiding van 
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het eindverslag inzake de goedkeuringswet voor het Marpol-verdrag. Met 
name betreft dit de door IMO op Nederlands initiatief opgestelde aanbeve-
lingen, welke als IMO-circulaire aan alle lid-staten werd toegezonden. 

Zoals bij de openbare behandeling in de Kamer van de goedkeuringswet 
is aangegeven, zullen wij in overleg met de Minister van Justitie en het 
openbaar ministerie ernaar streven dat aan de genoemde aanbevelingen 
- welke beogen te voorkomen, dat te snel en op lichtvaardige gronden 
vervolgingen tegen schepen worden ingesteld - ook in Nederland uitvoering 
wordt gegeven. 

Ten slotte willen wij, ten aanzien van het synchroniseren van het voorzien 
in ontvangstinstallaties in havens van de ons omringende landen en de 
onderlinge concurrentiepositie van die havens, nog het volgende opmerken. 

Wat de synchronisatie betreft wijzen wij er op dat vrijwel alle ons 
omringende landen het Marpol-verdrag reeds geratificeerd hebben en 
dientengevolge gelijktijdig geconfronteerd worden met de noodzaak hun 
havens te voorzien van ontvangstinstallaties. Wat dit betreft behoeft dan 
ook niet te worden gevreesd voor verstoring van de concurrentieverhou-
dingen. 

Hoewel het verdrag geen uitdrukkelijke sancties kent ten opzichte van 
partijen die hun verdragsverplichtingen op het gebied van de havenont-
vangstinstallaties niet nakomen, zijn in de maritieme milieucommissie van 
de IMO wel maatregelen genomen om het in gebreke blijven in dit opzicht 
aan de kaak te stellen. Zo is in IMO-resoluties het door schepen rapporteren 
van in gebreke zijnde havens in detail geregeld. Wij voegen hier aan toe 
dat artikel 10 en het daarbij behorende Protocol II van het verdrag voorzien 
in het regelen van geschillen bij het in gebreke blijven van partijen. 

Artikel 9 en artikel 21 

De leden van de D'66-fractie vragen of de in de artikelen 9 en 21 gebezigde 
omschrijving «in belangrijke mate» voldoende duidelijk is in relatie tot het 
in deze artikelen gestelde, nl. de bevoegdheid van de ambtenaar van de 
Scheepvaartinspectie om het certificaat van een schip in te trekken, dan wel 
een schip aan te houden, wanneer blijkt dat de bouw, de inrichting of de 
uitrusting van het schip «in belangrijke mate» afwijkt van de gegevens van 
het certificaat. 

Deze omschrijving is inderdaad voldoende duidelijk. Enerzijds is de 
ambtenaar van de Scheepvaartinspectie gezien zijn opleiding en ervaring 
zeer wel in staat te beoordelen of een bepaalde afwijking aan boord van 
het schip in relatie tot de gegevens van het certificaat goede naleving van 
de verdragsbepalingen zou verhinderen. Anderzijds is de ambtenaar van 
de Scheepvaartinspectie overeenkomstig het bepaalde in het vierde lid van 
artikel 14 voorzien van technisch zeer gedetailleerde instructies, welke 
hem in staat stellen zijn toezichthoudende functie op de naleving van de 
gestelde voorschriften naar behoren te vervullen. Bewust is niet gekozen 
voor de constructie waarbij elke afwijking van de gegevens van het 
certificaat, hoe gering ook, leidt tot intrekking van het certificaat c.q. 
aanhouding van het schip, daar zulks in strijd zou zijn met het bepaalde in 
het eerste lid van artikel 7 van het verdrag. Hierin wordt de verplichting 
gelegd op partijen bij het verdrag om al het mogelijke te doen om te 
voorkomen dat schepen bij inspecties onnodig worden opgehouden dan 
wel aangehouden. 

Bepaalde geringe afwijkingen die op zich een rectificatie behoeven 
- waarvan overigens ook gewaarborgd wordt dat deze plaatsvindt -
zouden het schip onnodig ophouden indien zonder meer tot intrekking van 
het certificaat c.q. aanhouding van het schip zou worden overgegaan. 

Artikel 10 

Met betrekking tot de opmerkingen en vragen van de leden van de 
V.V.D.-fractie ten aanzien van het door Frankrijk bij diens ratificatie gemaakte 
voorbehouden de vraag of ook door Nederland niet een gelijkluidend voor-
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behoud gemaakt zou moeten worden, willen wij volstaan met te verwijzen 
naar hetgeen daarover door ons is meegedeeld in de nota naar aanleiding 
van het eindverslag inzake de goedkeuringswet voor aanvaarding van het 
Marpol-verdrag en de behandeling van dat ontwerp in de Kamer. 

Artikel 11 

Naar aanleiding van de opmerking van de leden van de P.v.d.A.-fractie 
ten aanzien van het bewijsmateriaal dat door een verdragspartij kan 
worden geleverd aan de vlaggestaat van een schip bij vermoeden van 
overtreding van de lozingsvoorschriften, delen wij het volgende mee. Het 
derde lid van artikel 6 van het verdrag verplicht inderdaad partijen om bij 
vermoeden van overtreding door een schip buiten haar rechtsmacht 
begaan, de vlaggestaat daaromtrent te informeren onder overlegging van 
beschikbaar bewijsmateriaal. Dit bewijsmateriaal kan bijvoorbeeld bestaan 
uit foto's van een op zee lozend schip, gemaakt door een surveillerend 
vliegtuig, rapporten van de waarnemer in het vliegtuig, zeewatermonsters 
ter plaatse van lozing genomen, dan wel rapporten van aan boord gehouden 
inspecties waarbij afschriften van aantekeningen in het journaal als 
bedoeld in het vierde lid van artikel 11 gevoegd zijn. 

Ook Nederland zal als partij bij het verdrag aan een dergelijke verplichting 
uiteraard voldoen. Het is echter niet nodig een dergelijke verplichting van 
de staat te doen opnemen in een der artikelen van de uitvoeringswet. 

De leden van de V.V.D.-fractie vragen voorts of het in dit artikel verplicht 
bij te houden journaal niet vervangen kan worden door het bestaande 
scheepsjournaal. 

Dit is niet mogelijk, aangezien in de bijlagen I en II van het verdrag zeer 
gedetailleerde voorschriften zijn opgenomen, niet alleen ten aanzien van 
de verschillende handelingen waarvan aantekening gehouden moet 
worden, maar ook de vorm en de indeling van het journaal zijn in respec-
tievelijke aanhangsels bij de genoemde bijlagen in detail voorgeschreven. 

Artikel 12 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de leden van de V.V.D.-fractie 
ten aanzien van artikel 12, het melden van voorvallen, delen wij het 
volgende mee. 

Het gestelde in artikel 12 stoelt op het bepaalde in artikel 8 van het 
verdrag. Nu is aan het verdrag, ter uitvoering van artikel 8, het Protocol I 
toegevoegd. In dit protocol, dat vijf artikelen bevat, worden nadere voor-
schriften gegeven ten aanzien van de plicht tot melding, de wijze van 
melding, wanneer melding moet worden gedaan, de inhoud van de 
melding en aanvullende informatie de melding betreffende. 

In de algemene maatregel van bestuur zoals genoemd in artikel 12, 
zullen deze nadere voorschriften van het genoemde Protocol I worden 
opgenomen. Het doel van deze meldingsplicht is in de eerste plaats de 
kuststaat in de gelegenheid te stellen tijdig passende maatregelen te 
nemen ter voorkoming van verontreiniging van zijn kustwateren. 

Een geheel andere zaak is het door de leden van de V.V.D.-fractie 
opgemerkte ten aanzien van scheepsongevallen zoals het stranden of 
zinken van schepen, waarbij voor het mariene milieu schadelijke stoffen in 
zee terechtkomen. 

Het onderzoek naar dergelijke ongevallen wordt niet alleen ter verbetering 
van de veiligheid op zee verricht in het kader van het Solas-verdrag en de 
daarop stoelende Schepenwet en uitvoeringsbesluiten, doch ook in het kader 
van het Marpol-verdrag voor de specifieke milieu-aspecten. In dit verband is 
ter uitvoering van artikel 12 van het verdrag dan ook in de onderhavige wet 
artikel 29 opgenomen. Voor het onderzoek naar voorvallen als bedoeld in 
dit artikel verwijzen wij naar hetgeen vermeld is onder punt 4.5.2 in de 
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memorie van toelichting bij de wet. Wij voegen hier aan toe dat zaken 
betreffende de voor het milieu voortvloeiende schade uit dergelijke 
ongevallen en de aansprakelijkheid voor deze schade, geregeld zijn in 
internationale verdragen waarbij Nederland partij is, zoals het Internationaal 
Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontrei-
niging door olie, Brussel, 1969 (Trb. 1970,196) en het daarbij behorende 
Protocol van 1976 (Trb. 1980, 1), het Internationaal Verdrag betreffende de 
instelling van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door 
verontreiniging door olie, Brussel, 1971 (Trb. 1973, 101) en het daarbij 
behorende Protocol van 1976 (Trb. 1980, 2) alsmede de nationale regelingen 
ter uitvoering van deze verdragen. 

Artikel 13 

De leden van de V.V.D.-fractie is het opgevallen dat in artikel 12 van de 
wet niet gesproken wordt over het mogelijk permanent weren van schepen 
die niet voldoen aan eisen van het verdrag. 

Hoewel in het derde lid van artikel 5 van het verdrag de uitdrukking 
gebezigd wordt «indien een partij een buitenlands schip de toegang tot zijn 
haven ontzegt», wordt hiermee niet expliciet de bevoegdheid gegeven aan 
partijen ook schepen de toegang tot hun havens te weigeren. Aangezien 
het Marpol-verdrag beoogt het mariene milieu juist te beschermen tegen 
schepen die een gevaar vormen voor de verontreiniging van dat milieu, 
achten wij het in principe onjuist dergelijke schepen buiten de haven te 
houden en op zee te laten. Veeleer dienen dergelijke schepen op grond van 
de leden 2 en 4 van artikel 5 van het verdrag in de haven te worden 
aangehouden en het naar zee vertrekken te worden belet, totdat zulks, na 
aanpassing van die schepen aan de eisen van het verdrag, zonder gevaar 
voor verontreiniging van het mariene milieu kan geschieden. In dit licht 
dient dan ook artikel 13, alsmede de artikelen 20 tot en met 26, te worden 
bezien. 

Artikel 14 

De leden van de C.D.A.-fractie en van de V.V.D.-fractie vragen waarom in 
de wettekst niet een bepaling is opgenomen waarin is vastgelegd dat het 
inspecteren van schepen niet mag leiden tot onnodig oponthoud voor die 
schepen. De leden van de V.V.D.-fractie vragen bovendien waarom er geen 
mogelijkheid tot vergoeding van daardoor geleden schade is geopend. 

In de artikelsgewijze toelichting hebben wij reeds aangegeven bij dit 
artikel dat in een instructie aan de toezichthoudende ambtenaren zal 
worden bepaald dat onderzoeken en inspecties de loop van het scheep-
vaartbedrijf niet onnodig mogen belemmeren. 

Een uitdrukkelijke vastlegging in de wet is naar onze mening overbodig. 
Zoals in de memorie van toelichting onder punt 4.4, hoofdstuk IV, paragraaf 
2 is aangegeven kan een reder, die meent dat zijn schip ten onrechte is 
aangehouden en dientengevolge schade heeft geleden, op grond van het 
commune recht (artikel 1401 van het Burgerlijk Wetboek) een schadever-
goedingsactie tegen de staat instellen. Dit geldt mutatis mutandis ook met 
betrekking tot onnodig oponthoud. 

De leden van de D'66-fractie willen geïnformeerd worden waarom in het 
tweede lid van artikel 14 gekozen is voor de constructie dat voor bepaalde 
met het toezicht verband houdende taken, ambtenaren van andere dienst-
takken «ter beschikking» gesteld kunnen worden van de Dienst van de 
Scheepvaartinspectie. 

Voor deze constructie van de terbeschikkingstelling is analoog aan 
regelingen in het kader van de Schepenwet bewust gekozen. Voor het 
uitvoeren van een doeltreffend toezicht en een goed opsporingsbeleid en 
voor het nemen van ingrijpende maatregelen als het aanhouden van 
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schepen, is namelijk een grondige kennis en expertise vereist op het 
gebied van de bouw, inrichting en uitrusting van schepen alsmede van de 
bedrijfsvoering aan boord. Deze kennis en expertise is aanwezig bij de 
ambtenaren van de Scheepvaartinspectie, reden waarom de verantwoorde-
lijkheid voor de genoemde taken niet alleen aan deze Dienst gegeven is, 
doch daar ook dient te blijven berusten. 

Door ambtenaren van andere diensttakken, die uit hoofde van hun functie 
reeds regelmatig aan boord van schepen komen voor bepaalde met het 
toezicht verband houdende taken, een «oog en oor»-functie te geven «ter 
beschikking» van de Dienst van de Scheepvaartinspectie, wordt een 
efficiënte werkwijze bereikt zonder dat de verantwoordelijkheid voor het 
toezicht verschoven wordt. 

Artikel 28, eerste en derde lid 

De leden van de fracties van de P.v.d.A. en van D'66 vragen of de termijn, 
waarbinnen eerste ondergetekende moet beslissen op een bezwaarschrift 
en de verdagingstermijn niet bekort kunnen worden. 

Wij hebben bedoelde termijnen vastgesteld, ons baserende op ervarings-
gegevens met betrekking tot de behandeling van bezwaarschriften en na 
uitvoerig overleg met de voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart. 
Daaruit bleek dat een termijn van 30 dagen in een aantal gevallen zeer 
moeilijk haalbaar zou zijn. Vanzelfsprekend zal eerste ondergetekende 
trachten te bewerkstelligen dat in alle gevallen de termijn, waarbinnen hij 
beslist, zo kort mogelijk wordt gehouden. Hem staat overigens de mogelijk-
heid ten dienste om de werking van een bestreden beslissing te schorsen 
(artikel 27, vijfde lid), zodat voorkomen kan worden dat door de beslissing 
waar bezwaar tegen wordt aangetekend, onevenredig nadeel aan de 
betrokkene wordt toegebracht. 

Artikel 35 

De leden van de P.v.d.A.-fractie pleiten ervoor om in een betreffende 
algemene maatregel van bestuur aan te geven in welke gevallen en onder 
welke voorwaarden het Hoofd van de Scheepvaartinspectie ontheffing kan 
verlenen. De leden menen voorts dat het ontheffingenbeleid in ieder geval 
niet de doelstelling van het Verdrag, het voorkomen van verontreiniging 
door schepen, mag aantasten. 

Wij onderschrijven dit laatste en verwijzen in dit verband naar het 
gestelde onder punt 4.5.3 van de memorie van toelichting. Ontheffingen 
van bepaalde technische voorschriften worden dan ook alleen verleend 
onder de voorwaarde dat afvalstoffen aan boord worden gehouden voor 
uiteindelijke afgifte aan ontvangstinstallaties aan de wal. Het is echter niet 
mogelijk om in een algemene maatregel van bestuur in detail aan te geven, 
in welke gevallen ontheffing verleend kan worden bij technische problemen 
die zich in de toekomst onder bepaalde omstandigheden kunnen gaan 
voordoen. 

Artikel 36, tweede lid 

De leden van de P.v.d.A.-fractie verbazen 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 36, tweede lid, bepaalt welke gedragingen in strijd met de voor-
schriften, vastgesteld bij of krachtens de wet, overtredingen zijn dan wel 
misdrijven. Daarbij wordt verwezen naar de gedragingen, zoals deze zijn 
omschreven in de verschillende artikelen. Artikel 12, vierde lid, en artikel 
23, vijfde lid bepalen slechts dat de voorschriften in de voorafgaande leden 
van deze artikelen ook van toepassing zijn op buitenlandse schepen. Deze 
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constructie heeft tot gevolg, dat voor overtreding van deze voorschriften 
door personen aan boord van buitenlandse schepen, hetzelfde regiem 
geldt als voor Nederlandse schepen. Mitsdien is er geen verschil in de 
beoordeling van de strafwaardigheid van deze strafbare feiten. 

Artikel 38 

Dezelfde leden vragen of verregaande delegatie, zoals beoogd in artikel 
38, in de Nederlandse wetgeving gebruikelijk is. 

Wij merken hierbij op dat een dergelijke delegatiebepaling welke slechts 
nadere regeling toestaat in het belang van de goede uitvoering van de wet 
en waarbij geen nieuwe onderwerpen nader geregeld kunnen worden, 
veelvuldig in de milieuwetgeving wordt aangetroffen. 

Ten slotte willen de leden van de V.V.D.-fractie weten, waarom de wet de 
ondertekening zal dragen van de Minister van Volksgezondheid en Milieu-
hygiëne, terwijl volgens de memorie van toelichting wordt gesteld dat de 
verantwoordelijkheid voor de milieuhygiënische aspecten berust bij de 
Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Ofschoon deze 
vraag achterhaald is door de nieuwe taakverdeling in het kabinet, willen wij 
er op wijzen dat de reden voor dit verschil eenvoudig te verklaren is. Ten 
tijde van de aanbieding van het ontwerp van wet aan de Ministerraad, 
droeg de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne de verantwoor-
delijkheid voor het milieuhygiënisch beleid. In de periode, daarna gelegen 
tot aanbieding van het ontwerp aan het parlement, is bedoelde verantwoor-
delijkheid overgegaan naar de Staatssecretaris. 

Bij het aanbrengen van wijzigingen naar aanleiding van het advies van 
de Raad van State is toen tevens in de memorie van toelichting «de 
Minister» vervangen door «de Staatssecretaris». Het is gebruikelijk de 
ondertekening van de wet zelf niet aan te passen. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
N. Smit-Kroes 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
P. Winsemius 
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