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In antwoord op een tweetal vragen in het eindverslag delen wij het 
volgende mede: 

Zoals reeds aangegeven in de memorie van antwoord ten aanzien van 
artikel 1 van het wetsontwerp, worden ook vissersvaartuigen verstaan 
onder de gekozen definitie van «schip». Voor deze definitie is gekomen, 
aangezien het vierde lid van artikel 2 van het Verdrag inhoudt dat elk 
zeegaand vaartuig, van welk type dan ook, wordt aangemerkt als «schip». 
Bij het internationale overleg in de Maritieme Milieu-Commissie van de 
IMO waar onder meer interpretatieverschillen van verdragsartikelen, zo 
deze er zijn, aan de orde komen, is gebleken dat ten aanzien van het begrip 
«schip» in het onderhavige artikel geen verschil van interpretatie is. In de 
nationale wetgeving van partijen bij het verdrag zal dan ook eveneens een 
zodanige definitie voor het begrip «schip» opgenomen zijn dat ook vissers-
vaartuigen daaronder vallen. 

Hierbij wordt opgemerkt dat de bijlagen van het verdrag waarin de 
specifiek technische voorschriften zijn opgenomen, voor de toepassing van 
die voorschriften onderscheid maken tussen verschillende categorieën van 
schepen, waarbij tevens de grootte van het schip in ogenschouw wordt 
genomen. Zo wordt in bijlage I (oliën) een onderscheid gemaakt tussen de 
eisen voor olietankschepen en schepen géén olietankschip zijnde. Bij de 
laatste categorie, waartoe vissersschepen behoren, is de toepassing van de 
eisen voorts afhankelijk van de grootte van het schip. Gezien de afmetingen 
van vissersvaartuigen zal dit inhouden dat ter voldoening aan de voorschrif-
ten van bijlage I wat de uitrusting betreft, veelal kan worden volstaan met 
de plaatsing van een lenswaterolieafscheider (LWO). De kosten voor het 
aan boord plaatsen van een LWO zullen, afhankelijk van de grootte van het 
vissersvaartuig, variëren van f5000 tot f 10 000. 
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