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Besluit van 18 december 2000, houdende regels
ter uitvoering van het op 9 september 1996 te
Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake
de verzameling, afgifte en inname van afval in
de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293)
(Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en
binnenvaart)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van
13 oktober 1999, nr. CDJZ/WVW 1999-1325, gedaan mede namens Onze
Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en
van Justitie;

Gelet op het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen
Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en
binnenvaart (Trb. 1996, 293), alsmede de artikelen 1, derde lid, 2f, 28c, 28e,
28i en 28k van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de artikelen
8.44, 10.4 en 10.35a, tweede lid, van de Wet milieubeheer, artikel 929a,
eerste en tweede lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek en de
artikelen 4:77 en 4:79 van de Algemene wet bestuursrecht;

De Raad van State gehoord (advies van 31 januari 2000, nr.
W09.990513/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat van 11 december 2000, nr. CDJZ/WVW 2000-1290, Centrale
Directie Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Ministers van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

§ 1.1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1. Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:

a. scheepsafvalstoffen: de in de onderdelen b tot en met d nader
bepaalde afvalstoffen;

b. olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen: afgewerkte olie, bilge-
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water en overige olie- of vethoudende afvalstoffen die bij het in bedrijf zijn
of het onderhoud van een schip aan boord ontstaan;

c. afval van de lading: ladingrestanten dan wel afvalwater dat lading-
restanten bevat;

d. overige scheepsafvalstoffen: afvalwater, huisvuil, zuiveringsslib,
slops en gevaarlijke afvalstoffen, voorzover die afvalstoffen bij het in
bedrijf zijn of het onderhoud van een schip aan boord ontstaan en niet
vallen onder olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen of afval van de
lading;

e. afvalstoffen: alle stoffen, preparaten of andere produkten waarvan de
houder zich – met het oog op de verwijdering daarvan – ontdoet,
voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen;

f. afvalwater: alle water waarvan de houder zich – met het oog op de
verwijdering daarvan – ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich
moet ontdoen;

g. schip: een vaartuig dat feitelijk wordt gebruikt dan wel geschikt is om
te worden gebruikt als middel voor verplaatsing te water, alsmede een
drijvend werktuig;

h. schipper: de gezagvoerder van een schip of degene, die deze
vervangt;

i. zeeschip: een schip dat is toegelaten voor de zee- of kustvaart en
overwegend daartoe is bestemd;

j. exploitant van een schip: de eigenaar, de rompbevrachter of ieder
ander die de zeggenschap heeft over het gebruik van het schip;

k. gemotoriseerd schip: een schip waarvan de hoofd- of hulpmotoren,
met uitzondering van ankerliermotoren, verbrandingsmotoren zijn;

l. ontvangstvoorziening: een inrichting of schip voor het inzamelen van
scheepsafvalstoffen;

m. bevoegde autoriteit: de autoriteit of autoriteiten die ten aanzien van
een vaarweg voor de toepassing van artikel 1.15, tweede lid, van het
Rijnvaartpolitiereglement 1995, artikel 1.15, tweede lid, van het
Binnenvaartpolitiereglement, artikel 1.15 van het Scheepvaartreglement
Gemeenschappelijke Maas of artikel 43 van het Scheepvaartreglement
voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, is of zijn aangewezen bij of
krachtens het desbetreffende reglement dan wel, binnen het toepassings-
gebied van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 of het
Scheepvaartreglement Eemsmonding: de Rijkshavenmeester Wester-
schelde, onderscheidenlijk de bevoegde autoriteit, aangewezen ingevolge
artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van het Scheepvaartreglement
Eemsmonding;

n. verdrag: het op 9 september 1996 te Straatsburg tot stand gekomen
Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en
binnenvaart (Trb. 1996, 293):

o. Uitvoeringsregeling: bijlage 2, behorende bij het verdrag;
p. conferentie: de Conferentie der Verdragsluitende Partijen, bedoeld in

artikel 14 van het verdrag;
q. internationaal orgaan: het Internationale Verevenings- en

Coördinatieorgaan, bedoeld in artikel 10 van het verdrag;
r. Onze Ministers: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en Onze

Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
s. bijlage 1, 2 of 3: de bij dit besluit behorende bijlage 1, 2, onderschei-

denlijk 3.
2. Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende

bepalingen wordt verstaan onder:
a. bilgewater: oliehoudend afvalwater uit de bilge van de machine-

kamer, de voor- en achterpiek, de kofferdammen en de ruimten tussen
zijwand en beunwand;

b. olie-afgifteboekje: een olie-afgifteboekje, afgegeven overeenkomstig
het bepaalde in artikel 14, dan wel een buiten Nederland afgegeven
olie-afgifteboekje als bedoeld in artikel 2.03 van de Uitvoeringsregeling;
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c. zegels: zegels als bedoeld in artikel 3.01 van de Uitvoeringsregeling;
d. bunkerverklaring: een bunkerverklaring als bedoeld in artikel 2.5.1

dan wel een buiten Nederland opgemaakte bunkerverklaring als bedoeld
in artikel 3.03 van de Uitvoeringsregeling.

3. Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:

a. overslaginrichting: een inrichting ten behoeve van het laden of
lossen van schepen;

b. afzender, ontvanger, onderscheidenlijk vervoerder: de afzender, de
ontvanger, onderscheidenlijk de vervoerder, bedoeld in artikel 929a van
Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek;

c. vloeibare lading: vloeibare in bulk vervoerde lading;
d. droge lading: andere lading dan bedoeld in onderdeel c;
e. eenheidstransporten: transporten waarbij tijdens opeenvolgende

reizen in het laadruim of de ladingtank van een schip dezelfde lading of
een andere lading, waarvan het transport geen reiniging van het laadruim
of de ladingtank vereist, wordt vervoerd;

f. overslagresten: lading die bij de overslag buiten de laadruimen of de
ladingtanks op het schip terechtkomt;

g. leidingsysteem: alle leidingen waarin zich vloeibare of gasvormige
lading kan bevinden, met inbegrip van de bijbehorende pompen, filters en
afsluitinrichtingen;

h. restlading: lading die na het lossen doch zonder nalossen in de
ladingtank, het leidingsysteem of het laadruim van een schip is achterge-
bleven;

i. nalossen: het uit de laadruimen, ladingtanks en het leidingsysteem
van een schip verwijderen van restlading en het van een schip verwij-
deren van verpakkings- en stuwmateriaal;

j. nalenssysteem: een systeem voor het nalossen van de ladingtanks en
het leidingsysteem van een schip;

k. nagelensde ladingtank: een ladingtank van een schip waaruit de
restlading is verwijderd met behulp van een nalenssysteem en waarin zich
nog slechts ladingrestanten bevinden;

l. ladingrestanten: vloeibare lading die zich in een ladingtank of het
leidingsysteem van een schip bevindt en daaruit niet met behulp van het
nalenssysteem kan worden verwijderd, dan wel droge lading die zich in
een laadruim van een schip bevindt en daaruit niet kan worden verwijderd
met behulp van bezems of veegmachines, dan wel, indien de
losstandaard vacuümschoon van toepassing is, met behulp van vacuüm-
reinigers;

m. bezemschoon laadruim: een laadruim waaruit de restlading is
verwijderd met behulp van bezems of veegmachines en waarin zich nog
slechts ladingrestanten bevinden;

n. vacuümschoon laadruim: een laadruim waaruit de restlading is
verwijderd met behulp van vacuümreinigers en waarin zich nog slechts
ladingrestanten bevinden;

o. wassen: het verwijderen van ladingrestanten met behulp van stoom
of water;

p. gewassen laadruim of ladingtank: een laadruim of ladingtank met
aansluitend leidingsysteem, dat onderscheidenlijk die na het wassen in
beginsel voor elke soort lading geschikt is;

q. waswater: afvalwater dat afkomstig is van het wassen van een
laadruim dan wel een ladingtank of het leidingsysteem, dan wel een
gangboord of andere licht vervuilde oppervlakte van een schip;

r. losverklaring: een verklaring als bedoeld in artikel 53, eerste lid, dan
wel een buiten Nederland opgestelde verklaring als bedoeld in artikel 6.03
van de Uitvoeringsregeling.

4. Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:

a. huisvuil: met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare organische en
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anorganische afvalstoffen, afkomstig uit het huishouden en van restau-
rants aan boord van een schip, met uitzondering van huishoudelijk
afvalwater en zuiveringsslib;

b. huishoudelijk afvalwater: afvalwater afkomstig uit particuliere
huishoudens;

c. bedrijfsafvalwater: afvalwater, niet zijnde huishoudelijk afvalwater;
d. zuiveringsslib: afvalstoffen die bij gebruik van een zuiveringsinstal-

latie aan boord van een schip ontstaan;
e. slops: verpompbare of niet verpompbaar mengsel van afvalstoffen

die bij het in bedrijf zijn of het onderhoud van een schip aan boord
ontstaan, bestaande uit roest, slib of afvalwater dat ladingrestanten bevat;

f. klein gevaarlijk afval: gevaarlijke afvalstoffen die bij het in bedrijf zijn
of het onderhoud van een schip aan boord ontstaan, met uitzondering van
olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen, en de in de onderdelen a tot en
met c genoemde afvalstoffen;

g. hotelschip: een passagiersschip met hutten voor de overnachting
van passagiers;

h. ISO-norm: een door de Internationale Organisatie voor Standaardi-
satie uitgegeven norm.

5. Voor de toepassing van dit besluit en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:

a. verevening: de internationale financiële verevening, bedoeld in
artikel 10 van het verdrag;

b. subsidie: de subsidie, bedoeld in artikel 28j, eerste lid, onder a en b,
van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren;

c. subsidie-ontvanger: de rechtspersoon die ingevolge artikel 28i van de
Wet verontreiniging oppervlaktewateren is aangewezen als nationaal
instituut.

§ 1.2. Reikwijdtebepalingen

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing met betrekking tot schepen die zich
bevinden op de voor het openbare scheepvaartverkeer openstaande
binnenwateren, daaronder begrepen de daarin aanwezige waterstaats-
werken.

Artikel 3

In afwijking van artikel 2 is dit besluit niet van toepassing met
betrekking tot:

a. zeeschepen die zich bevinden in zeehavens of op daarheen leidende
zeetoegangswegen, met uitzondering van paragraaf 2.6, en

b. pleziervaartuigen als bedoeld in de Wet pleziervaartuigen, alsmede
vaartuigen die uit hoofde van hun feitelijke bestemming plaatsgebonden
zijn.

§ 1.3. Algemene verboden en verplichtingen

Artikel 4

Het is verboden scheepsafvalstoffen dan wel delen van de lading vanaf
een schip in het oppervlaktewater te brengen, behoudens voorzover
elders in dit besluit anders is bepaald.

Artikel 5

Het verbod, bedoeld in artikel 4, is niet van toepassing ten aanzien van
het in het oppervlaktewater brengen van
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a. het effluent van een installatie voor de scheiding van olie en water
vanaf schepen die zijn bestemd voor de inzameling van bilgewater en

b. overslagresten, restlading, ladingrestanten dan wel afvalwater dat
ladingrestanten bevat vanaf schepen die zijn bestemd voor andere
diensten dan goederenvervoer.

Artikel 6

1. Indien vanaf een schip scheepsafvalstoffen dan wel delen van de
lading in het oppervlaktewater geraken of dreigen te geraken, waarschuwt
de schipper onverwijld de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit, tenzij het
een geval betreft als bedoeld in artikel 4, laatste zinsnede, of artikel 5.

2. Bij de toepassing van het eerste lid geeft de schipper de plaats van
het voorval alsmede de hoeveelheid en de aard van de afvalstoffen of de
lading zo nauwkeurig mogelijk aan.

Artikel 7

Het is verboden scheepsafvalstoffen aan boord van een schip te
verbranden.

Artikel 8

De exploitant van een schip dat niet onder het gezag van een schipper
staat, neemt met betrekking tot dat schip de tot de schipper gerichte
voorschriften van dit besluit in acht.

HOOFDSTUK 2. OLIE- EN VETHOUDENDE
SCHEEPSAFVALSTOFFEN

§ 2.1. Reikwijdtebepalingen

Artikel 9

Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot gemotoriseerde
schepen, indien in een of meer van de motoren gasolie wordt verbruikt.

Artikel 10

Dit hoofdstuk, met uitzondering van paragraaf 2.6, is niet van
toepassing met betrekking tot zeeschepen, ook voor zover die zich
bevinden op andere wateren dan bedoeld in artikel 3, onder a.

§ 2.2. Verzameling en behandeling aan boord

Artikel 11

De schipper draagt er zorg voor dat bilgewater en overige olie- en
vethoudende scheepsafvalstoffen aan boord in de bilge van de machine-
kamer, onderscheidenlijk gescheiden in de daarvoor bestemde verzamel-
reservoirs, worden verzameld en bewaard.

Artikel 12

1. De in artikel 11 bedoelde verzamelreservoirs worden aan boord zo
aangebracht dat lekkage gemakkelijk en tijdig opgemerkt en gestopt kan
worden.

2. Voor de opslag van afgewerkte olie worden geen los aan dek staande
verzamelreservoirs gebruikt.
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Artikel 13

1. Het is verboden reinigingsmiddelen die olie of vet oplossen dan wel
emulgerend zijn in de bilge van de machinekamer dan wel in het
bilgewater te doen geraken.

2. Van het verbod, bedoeld in het eerste lid, zijn uitgezonderd reini-
gingsmiddelen die de verwerking van het bilgewater niet bemoeilijken.

3. Bij regeling van Onze Ministers kunnen reinigingsmiddelen als
bedoeld in het eerste of tweede lid worden aangewezen.

§ 2.3. Afgifte

Artikel 14

1. De schipper draagt er zorg voor dat een geldig olie-afgifteboekje aan
boord aanwezig is.

2. Een olie-afgifteboekje wordt op aanvraag verstrekt door een dienst of
instelling, aangewezen door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

3. Het model van het olie-afgifteboekje wordt vastgesteld bij regeling
van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat.

4. Na verkrijging van een nieuw olie-afgifteboekje wordt het
voorgaande olie-afgifteboekje ten minste zes maanden na de datum van
de laatste daarin opgenomen vermelding van een afgifte aan boord
bewaard.

Artikel 15

1. De schipper biedt olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen tijdig
aan bij een ontvangstvoorziening.

2. De schipper legt bij een afgifte als bedoeld in het eerste lid het
olie-afgifteboekje voor aan degene die de ontvangstvoorziening drijft of
een door deze aangewezen persoon.

Artikel 16

Degene die een inrichting voor het inzamelen van scheepsafvalstoffen
drijft, draagt er zorg voor dat de ingevolge artikel 15 aangeboden olie- en
vethoudende scheepsafvalstoffen worden ingenomen in die inrichting.

Artikel 17

Het in ontvangst nemen van olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen
wordt bevestigd door invulling en ondertekening van de eerste niet
ingevulde bladzijde van het door de schipper ingevolge artikel 15
overgelegde olie-afgifteboekje.

Artikel 18

Nadat gevolg is gegeven aan artikel 17, ondertekent de schipper de
desbetreffende bladzijde van het olie-afgifteboekje.

§ 2.4. Betaling van de verwijderingsbijdrage

Artikel 19

De eigenaar van een schip draagt er zorg voor dat de schipper met het
oog op de toepassing van artikel 20 tijdig beschikt over voldoende zegels.
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Artikel 20

Ter gelegenheid van het betrekken van gasolie ten behoeve van een
schip geeft de schipper zegels aan de leverancier af ter waarde van de
verwijderingsbijdrage die de eigenaar van het schip verschuldigd is voor
het betrokken aantal liters gasolie.

Artikel 21

Een leverancier maakt ter gelegenheid van de levering van gasolie ten
behoeve van een schip de ingevolge artikel 20 aan hem afgegeven zegels
ongeldig door van elk van die zegels de linkerhelft los te maken van het
steunpapier en deze halve zegel op het daarvoor bestemde gedeelte van
de ingevolge artikel 22 door hem op te maken bunkerverklaring vast te
plakken.

§ 2.5. Bunkerverklaring

Artikel 22

1. Ter gelegenheid van een levering van gasolie ten behoeve van een
schip wordt door de leverancier een schriftelijke bunkerverklaring
opgemaakt. Deze verklaring moet ten minste de volgende gegevens
bevatten:

a. de naam en het adres van de eigenaar van het schip;
b. de naam en het adres van de leverancier;
c. het geleverde aantal liters, onder vermelding dat het gasolie betreft;
d. de naam en het nummer van teboekstelling en het land van

registratie van het schip;
e. de naam van de schipper;
f. de totale waarde van de overeenkomstig artikel 20 aan hem

afgegeven zegels en
g. de plaats en datum van handeling.
2. De verklaring wordt door de leverancier ondertekend en ter

mede-ondertekening voorgelegd aan de schipper.
3. Indien een leverancier ter gelegenheid van een levering als bedoeld

in het eerste lid ten behoeve van de eigenaar van het schip een verklaring
als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onder b, van het Uitvoeringsbesluit
accijns opmaakt, neemt hij de bunkerverklaring op in het formulier van die
verklaring. In een zodanig geval kan de leverancier de bunkerverklaring, in
afwijking van het tweede lid, ondertekenen nadat de schipper ingevolge
artikel 23 de verklaring heeft ondertekend.

Artikel 23

De schipper ondertekent een overeenkomstig artikel 22 opgestelde en
aan hem voorgelegde bunkerverklaring en stelt deze ter hand aan de
leverancier.

Artikel 24

De leverancier stelt een afschrift van de bunkerverklaring alsmede de
rechterhelft van elk van de ingevolge artikel 20 aan hem afgegeven zegels
ter hand aan de schipper.

Artikel 25

De leverancier bewaart een overeenkomstig artikel 22 opgemaakte en
ondertekende bunkerverklaring in zijn bedrijfsadministratie.
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Artikel 26

1. De schipper plakt de overeenkomstig artikel 24 ontvangen rechter-
helften van de zegels op het daarvoor bestemde gedeelte van het
ingevolge dat artikel ontvangen afschrift van de bunkerverklaring.

2. De schipper bewaart het afschrift, alsmede een door hem ontvangen
afschrift van een buiten Nederland opgemaakte bunkerverklaring inzake
het betrekken van gasolie ten behoeve van het schip, gedurende ten
minste zes maanden aan boord.

§ 2.6. Rapportage door de leverancier

Artikel 27

Een leverancier verstrekt, uiterlijk op de laatste dag van elke kalender-
maand op de bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat
aangegeven wijze aan de daarbij aangewezen dienst schriftelijk de
volgende gegevens betreffende elke levering van gasolie ten behoeve van
een schip, die heeft plaatsgevonden in de voorafgaande kalendermaand:

a. de naam van de eigenaar van het schip;
b. het geleverde aantal liters gasolie;
c. de naam en het nummer van teboekstelling van het schip;
d. de totale waarde van de ontvangen zegels en
e. de datum van de levering.

Artikel 28

1. Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan aan
leveranciers, behorende tot een bij de regeling aan te wijzen categorie,
vrijstelling worden verleend van de in artikel 27 bedoelde verplichtingen,
voor zover het belang van een goede uitvoering van het verdrag zich
daartegen niet verzet.

2. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan aan een leverancier op
aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 27 bedoelde verplichtingen.

3. Aan een vrijstelling of ontheffing worden de voorschriften verbonden
die nodig zijn voor een goede uitvoering van het verdrag.

§ 2.7. Uitvoering van besluiten van de conferentie

Artikel 29

Bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat worden regels
gesteld ter uitvoering van besluiten van de conferentie krachtens artikel
14, derde lid, onderdeel d, van het verdrag.

HOOFDSTUK 3. AFVAL VAN DE LADING

§ 3.1. Algemene bepalingen

Artikel 30

Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot het laden of lossen
van een schip in het kader van goederenvervoer.

Artikel 31

In afwijking van artikel 30 is dit hoofdstuk niet van toepassing op het
laden of het lossen van een schip, indien het lading betreft waarvan het
vervoer aan boord van het schip geheel of gedeeltelijk over zee zal
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plaatsvinden, onderscheidenlijk heeft plaatsgevonden, tenzij het varen
van dit schip over zee kennelijk ondergeschikt is aan het varen over
binnenwateren.

Artikel 32

1. Het is verboden een stof, preparaat of ander product, behorende tot
een goederensoort die is vermeld in bijlage 2 in of op een schip te laden,
tenzij degene die laadt het bepaalde in de artikelen 40, 41, eerste lid, en 61
in acht neemt.

2. Het is verboden een stof, preparaat of ander produkt, behorende tot
een goederensoort die is vermeld in bijlage 2 uit of van een schip te
lossen, tenzij degene die lost het bepaalde in de artikelen 41, tweede lid,
42, 43, 45 tot en met 51, 53, 57 en 60 in acht neemt.

3. Het eerste lid, dan wel het tweede lid is niet van toepassing indien
het laden, onderscheidenlijk het lossen, plaatsvindt in een overslag-
inrichting.

Artikel 33

Degene die een overslaginrichting drijft neemt met betrekking tot het
laden of het lossen van een schip in die inrichting het bepaalde ten
aanzien van laden, onderscheidenlijk lossen, in de artikelen 40 tot en met
43, 45 tot en met 51, 53, 57, 60 en 61 in acht.

Artikel 34

1. Een verwijzing in dit hoofdstuk naar een kolom van de tabel heeft
betrekking op de desbetreffende kolom van de tabel van bijlage 2.

2. Een verwijzing in dit hoofdstuk naar een in een kolom van de tabel
aangegeven losstandaard of bijzondere behandeling heeft mede
betrekking op een desbetreffende voetnoot in kolom 6 dan wel onderaan
in de tabel.

Artikel 35

Indien in een voetnoot die betrekking heeft op de aanduiding van een
bijzondere behandeling in kolom 5 van de tabel een beperking wordt
aangegeven tot gevallen waarin de desbetreffende goederensoort
verontreinigd is, wordt er voor de toepassing van het in dit hoofdstuk
bepaalde van uitgegaan dat de bedoelde verontreiniging aanwezig is,
tenzij uit een vervoersdocument uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.

§ 3.2. Beschikbaarstelling van een schip

Artikel 36

Een schip wordt door de exploitant voor vervoer van lading ter
beschikking gesteld met bezemschone laadruimen dan wel nagelensde
ladingtanks en vrij van overslagresten.

Artikel 37

Een schip wordt door de exploitant slechts voor vervoer van vloeibare
lading ter beschikking gesteld indien het is uitgerust met een nalens-
systeem dat voldoet aan het bepaalde in artikel 38.
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Artikel 38

1. Het nalenssysteem is vast op het schip geïnstalleerd.
2. De walaansluiting van de laad- en losleiding, waarmee geladen of

gelost wordt, is voorzien van een inrichting voor de afgifte van restlading
overeenkomstig het in bijlage 1 opgenomen model 1.

3. Het nalenssysteem is voor de ingebruikname met water als beproe-
vingsmiddel beproefd, overeenkomstig artikel 39, door een onderzoeks-
bureau dat is toegelaten door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat
van de Europese Unie of van een staat die partij is bij de overeenkomst
inzake de Europese Economische Ruimte dan wel van Zwitserland. Indien
het systeem later is omgebouwd dan is voor de hernieuwde ingebrui-
kname dezelfde beproeving uitgevoerd.

4. Bij de beproeving van het nalenssysteem is geen hogere
resthoeveelheid vastgesteld dan:

a. bij dubbelwandige schepen:
1°. 5 liter gemiddeld per ladingtank of
2°. 15 liter per leidingsysteem dan wel
b. bij enkelwandige schepen:
1°. 20 liter gemiddeld per ladingtank of
2°. 15 liter per leidingsysteem.
5. Inzake de beproeving van het nalenssysteem is door het onderzoeks-

bureau een verklaring overeenkomstig het in bijlage 1 opgenomen model
2 vastgesteld. Deze verklaring wordt aan boord van het schip meege-
voerd.

Artikel 39

1. Voor de aanvang van de beproeving van het nalenssysteem zijn de
ladingtanks en het bijbehorende leidingsysteem schoon. De ladingtanks
kunnen zonder risico betreden worden.

2. Tijdens de beproeving liggen slagzij en trim van het schip niet boven
de normale operationele waarden.

3. Tijdens de beproeving wordt een tegendruk bewerkstelligd van ten
minste 3 bar ter plaatse van de inrichting voor de afgifte aan de losleiding.

4. De beproeving houdt in:
a. het met water vullen van de ladingtank totdat de zuigmond in de

ladingtank onder water staat;
b. het leegpompen en het met behulp van het nalenssysteem ledigen

van de ladingtanks en de bijbehorende pijpleidingen;
c. het op de volgende plaatsen verzamelen van waterrestanten:
1°. in de nabijheid van de zuigmond;
2°. op de bodem van de ladingtank waarop water is achtergebleven;
3°. op het laagste punt van de lospomp en
4°. op alle laagste punten van de bijbehorende pijpleidingen tot aan de

inrichting voor de afgifte.
5. De hoeveelheid van het overeenkomstig punt 4, onder c, verzamelde

water wordt nauwkeurig vastgesteld en in de verklaring van de
beproeving van het nalenssysteem overeenkomstig het in bijlage 1
opgenomen model 2 vermeld.

6. Het onderzoeksbureau legt alle voor de beproeving vereiste
operationele handelingen in de verklaring van de beproeving vast. Deze
verklaring bevat ten minste de volgende gegevens:

a. de trim van het schip tijdens de beproeving;
b. de slagzij van het schip tijdens de beproeving;
c. de volgorde waarin de ladingtanks gelost werden;
d. de tegendruk aan de inrichting voor de afgifte;
e. de resthoeveelheid per ladingtank;
f. de resthoeveelheid per pijpleidingsysteem;
g. de duur van het nalenzen en
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h. een ingevuld ladingtankplan.

§ 3.3. Vermelding goederennummer

Artikel 40

Bij het laden worden in de vervoersdocumenten de naam en het
viercijferige goederennummer van de goederensoort vermeld die in
bijlage 2 voor de desbetreffende goederensoort zijn aangegeven.

§ 3.4. Verwijderen van overslagresten en nalossen

Artikel 41

1. Bij het laden wordt het schip vrij van overslagresten gehouden. Zijn
er toch overslagresten ontstaan, dan worden deze na het laden van het
schip verwijderd en zo veel mogelijk toegevoegd aan de lading.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het
lossen.

Artikel 42

1. Aansluitend aan het lossen van droge lading van of uit een laadruim
van een schip wordt de in het laadruim achtergebleven restlading
verwijderd, zodanig dat de losstandaard bezemschoon wordt bereikt, en
wordt het verpakkings- en stuwmateriaal verwijderd.

2. In afwijking van het eerste lid wordt de restlading in verdergaande
mate verwijderd, zodanig dat de losstandaard vacuümschoon wordt
bereikt, indien het laadruim aansluitend zal worden gewassen en in de
ingevolge de artikelen 45 tot en met 51 voor het waswater toe te passen
kolom van de tabel de losstandaard vacuümschoon is aangegeven.

3. De restlading wordt ingenomen en zo veel mogelijk toegevoegd aan
de geloste lading.

Artikel 43

1. Aansluitend aan het lossen van vloeibare lading uit een ladingtank
van een schip wordt met behulp van een leiding die wordt aangesloten op
het nalenssysteem van het schip de in de ladingtank achtergebleven
restlading verwijderd, zodanig dat de losstandaard nagelensde ladingtank
wordt bereikt.

2. Aansluitend aan de toepassing van het eerste lid ten aanzien van alle
ladingtanks van het schip wordt dat lid overeenkomstig toegepast ten
aanzien van het leidingsysteem van het schip.

3. Bij de toepassing van het eerste en tweede lid is de tegendruk van de
walkant in de in het eerste lid bedoelde leiding niet hoger dan 3 bar.

4. De restlading wordt ingenomen en zo veel mogelijk toegevoegd aan
de geloste lading.

Artikel 44

De schipper verleent medewerking aan de toepassing van de artikelen
41 tot en met 43.
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§ 3.5. Wasverplichting en voorschriften ten aanzien van afvalwater

Artikel 45

Indien uit een laadruim of een ladingtank van een schip lading wordt
gelost, behorende tot een een goederensoort waarvoor in kolom 5 van de
tabel een bijzondere behandeling is aangegeven, wordt

1°. dat laadruim of die ladingtank gewassen en
2°. afvalwater dat ladingrestanten bevat en zich na het wassen in dat

laadruim of die ladingtank bevindt, ingenomen en wordt de aangegeven
bijzondere behandeling toegepast,

tenzij de voor die bijzondere behandeling nodige voorzieningen niet
beschikbaar zijn op de plaats waar wordt gelost.

Artikel 46

Indien uit een laadruim of een ladingtank van een schip
a. lading wordt gelost, behorende tot een goederensoort waarvoor in

kolom 5 van de tabel geen bijzondere behandeling is aangegeven dan wel
waarvoor in kolom 5 van de tabel een bijzondere behandeling is aange-
geven, doch de voorzieningen voor de toepassing daarvan niet
beschikbaar zijn op de plaats waar wordt gelost en

b. voor de desbetreffende goederensoort in kolom 4 van de tabel een
losstandaard is aangegeven,

wordt
1°. dat laadruim of die ladingtank gewassen en
2°. afvalwater dat ladingrestanten bevat en zich na het wassen in dat

laadruim of die ladingtank bevindt, ingenomen en op de bedrijfsriolering
geloosd,

tenzij de hiervoor nodige rioleringsvoorzieningen niet beschikbaar zijn
op de plaats waar wordt gelost.

Artikel 47

1. Voor het wassen, bedoeld in artikel 45 of 46, kan de schipper een
voorziening buiten de losplaats worden toegewezen, mits hem daarbij
tevens, in afwijking van artikel 45, onderdeel 2°, onderscheidenlijk 46,
onderdeel 2°, in overleg met de exploitant van het schip een ontvangst-
voorziening wordt toegewezen voor het afgeven van het afvalwater dat
zich na het wassen in het laadruim of de ladingtank en het leidingsysteem
bevindt.

2. De aangewezen ontvangstvoorziening is gelegen in de nabijheid van
de losplaats of op de route van het schip.

Artikel 48

Indien uit een laadruim of een ladingtank van een schip
a. lading wordt gelost, behorende tot een goederensoort waarvoor in

kolom 5 van de tabel geen bijzondere behandeling is aangegeven dan wel
waarvoor in kolom 5 van de tabel een bijzondere behandeling is aange-
geven, doch de voorzieningen voor de toepassing daarvan niet
beschikbaar zijn op de plaats waar wordt gelost;

b. voor de desbetreffende goederensoort in kolom 4 van de tabel geen
losstandaard is aangegeven dan wel in kolom 4 van de tabel een
losstandaard is aangegeven, doch voorzieningen voor bedrijfsriolering
niet beschikbaar zijn op de plaats waar wordt gelost en

c. voor de desbetreffende goederensoort in kolom 3 van de tabel een
losstandaard is aangegeven,

wordt afvalwater dat ladingrestanten bevat en zich na het lossen of het
wassen in dat laadruim of die ladingtank bevindt, aldaar achtergelaten.
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Artikel 49

1. Indien uit een laadruim of een ladingtank van een schip lading wordt
gelost en zich na het lossen of wassen afvalwater dat ladingrestanten
bevat in dat laadruim of die ladingtank bevindt, doch de artikelen 45 tot en
met 48 niet van toepassing zijn, wordt het afvalwater daar achtergelaten
en de schipper in overleg met de exploitant van het schip een ontvangst-
voorziening toegewezen voor het afgeven van dat afvalwater.

2. De aangewezen ontvangstvoorziening is gelegen in de nabijheid van
de losplaats of op de route van het schip.

Artikel 50

De artikelen 45 tot en met 49 zijn van overeenkomstige toepassing
indien uit een laadruim stukgoederen dan wel verpakte ladinggoederen of
op pallets vervoerde goederen worden gelost en als gevolg van beschadi-
gingen of lekkages lading, behorende tot een goederensoort als bedoeld
in die artikelen is vrijgekomen.

Artikel 51

1. Indien zich in een laadruim of ladingtank na het lossen of wassen
afvalwater bevindt dat ladingrestanten behorende tot verschillende
goederensoorten bevat en voor een van die goederensoorten in kolom 5
van de tabel een bijzondere behandeling is aangegeven, wordt ten
aanzien van dat afvalwater gehandeld zoals in artikel 45, 46, 47, 48 of 49 is
voorgeschreven voor afvalwater dat ladingrestanten bevat van de
laatstbedoelde goederensoort.

2. Indien zich in een laadruim of ladingtank na het lossen of wassen
afvalwater bevindt dat ladingrestanten behorende tot verschillende
goederensoorten bevat, doch het eerste lid niet van toepassing is, maar
wel voor een van die goederensoorten in kolom 4 van de tabel een
losstandaard is aangegeven, wordt ten aanzien van dat afvalwater
gehandeld zoals in artikel 46, 47, 48 of 49 is voorgeschreven voor
afvalwater dat ladingrestanten bevat van de laatstbedoelde goederen-
soort.

Artikel 52

De schipper verleent medewerking aan de toepassing van de artikelen
45 tot en met 51.

§ 3.6. Losverklaring; verlaten van de laad- of losplaats

Artikel 53

1. Aansluitend aan de toepassing van het bepaalde in de paragrafen 3.4
en 3.5 worden de toepasselijke rubrieken van een losverklaring, overeen-
komstig het bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat
vastgestelde model, in tweevoud ingevuld en ondertekend.

2. De losverklaring wordt na de toepassing van het eerste lid in
tweevoud voorgelegd aan de schipper dan wel, indien het schip niet
onder gezag van een schipper staat, aan de exploitant van het schip.

3. Aan het eerste en het tweede lid alsmede de artikelen 54, 56, 57, 66
en 68 kan in overeenstemming tussen degene die de losverklaring opstelt
en de schipper dan wel, indien het schip niet onder gezag van een
schipper staat, de exploitant van het schip en, indien toepassing moet
worden gegeven aan paragraaf 3.9, degene die de ontvangstvoorziening
drijft, langs elektronische weg uitvoering worden gegeven, mits voldaan
wordt aan de bij regeling van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat
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aangegeven waarborgen voor de echtheid van de losverklaring, met
inbegrip van de ondertekening, en de controleerbaarheid van de
losverklaring aan boord dan wel in de bedrijfsadministratie van de
exploitant van het schip, alsmede in de bedrijfsadministratie van degene
die de losverklaring heeft opgesteld.

Artikel 54

1. De schipper vult de toepasselijke rubrieken van de hem overeen-
komstig artikel 53, tweede lid, voorgelegde losverklaring in tweevoud in
en ondertekent deze.

2. De schipper bezorgt na de ondertekening een exemplaar van de
losverklaring terug aan degene die de losverklaring heeft opgesteld.

Artikel 55

1. De schipper verlaat met het schip de laadplaats na het laden niet
eerder dan nadat hij zich er van vergewist heeft, dat de overslagresten zijn
verwijderd.

2. De schipper verlaat met het schip de losplaats na het lossen niet
eerder dan nadat:

a. hij zich er van vergewist heeft, dat
1°. de overslagresten zijn verwijderd;
2°. alle geloste laadruimen zijn nagelost of ladingtanks nagelensd;
3°. voldaan is aan de wasverplichting indien die van toepassing is, dan

wel hem daartoe overeenkomstig artikel 47 een voorziening is toege-
wezen en

4°. indien artikel 45, 46 of 49 van toepassing of van overeenkomstige
toepassing is, het afvalwater dat ladingrestanten bevat is ingenomen dan
wel hem daartoe een ontvangstvoorziening is toegewezen, en

b. hij voldaan heeft aan het bepaalde in artikel 54.

Artikel 56

1. De schipper bewaart een overeenkomstig artikel 53, tweede lid, dan
wel buiten Nederland ontvangen losverklaring gedurende ten minste zes
maanden aan boord.

2. De exploitant van het schip bewaart een overeenkomstig artikel 53,
tweede lid, dan wel buiten Nederland ontvangen losverklaring in zijn
bedrijfsadministratie.

Artikel 57

Het ingevolge artikel 54, tweede lid, terug ontvangen exemplaar van de
losverklaring wordt in de bedrijfsadministratie bewaard.

§ 3.7. Eenheidstransporten

Artikel 58

1. Indien een schip wordt ingezet ten behoeve van eenheids-
transporten, draagt de schipper er zorg voor dat aan boord een verklaring
aanwezig is van de opdrachtgever van de eenheidstransporten. De
verklaring is gedagtekend en vermeldt ten minste

1°. de naam van de opdrachtgever;
2°. de naam en het registratienummer van het schip;
3°. de in bijlage 2 gegeven omschrijving van de goederensoorten

waartoe de te vervoeren lading behoort en de nummers daarvan;
4°. of tussentijds nalossen dan wel nalenzen noodzakelijk is en
5°. de datum van aanvang van de eenheidstransporten.
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2. Indien een schip dat niet onder het gezag van een schipper staat
wordt ingezet ten behoeve van eenheidstransporten, draagt de exploitant
van het schip er zorg voor dat een verklaring als bedoeld in het eerste lid
aanwezig is in zijn administratie.

3. Ten aanzien van de uitvoering van het eerste en tweede lid alsmede
artikel 60 is artikel 53, derde lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 59

Indien een lading wordt gelost van een schip dat blijkens een verklaring
als bedoeld in artikel 58 wordt ingezet ten behoeve van eenheids-
transporten, zijn met betrekking tot dat lossen niet van toepassing:

a. de artikelen 36 tot en met 39, 42, 43 en de zinsneden van artikel 55,
tweede lid, onderdeel a, die verwijzen naar de desbetreffende
voorschriften, voorzover blijkens die verklaring nalossen of nalenzen niet
noodzakelijk is, en

b. de artikelen 45 tot en met 51 en de zinsneden van artikel 55, tweede
lid, onderdeel a, die verwijzen naar de desbetreffende voorschriften.

Artikel 60

Een afschrift of exemplaar van de in artikel 58 bedoelde verklaring
wordt in de bedrijfsadministratie bewaard als bijlage bij het ingevolge
artikel 54, tweede lid, terug ontvangen exemplaar van de losverklaring.

Artikel 61

Ingeval van eenheidstransporten wordt voor de aanvang van het laden
overeenkomstige toepassing gegeven aan de artikelen 45 tot en met 51
ten aanzien van het regenwater en het buiswater dat na beëindiging van
de voorafgaande lossing in het laadruim terecht is gekomen.

§ 3.8. Lozing van afvalwater

Artikel 62

1. In afwijking van het verbod van artikel 4 kan afvalwater dat lading-
restanten bevat van een goederensoort waarvoor in kolom 3 van de tabel
een losstandaard is aangegeven, in het oppervlaktewater worden
gebracht indien:

a. zodanig afvalwater ingevolge artikel 48 op of in het schip is achterge-
laten;

b. de restlading overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 3.4 is
verwijderd uit het laadruim of de ladingtank en het leidingsysteem en

c. een en ander blijkt uit een losverklaring die voldoet aan het bepaalde
in paragraaf 3.6.

2. In afwijking van het verbod van artikel 4 kan voorts in het oppervlak-
tewater worden gebracht:

a. regenwater, buiswater of ballastwater dat, blijkens een losverklaring
welke voldoet aan het bepaalde in paragraaf 3.6, afkomstig is uit een
gewassen laadruim of ladingtank;

b. waswater dat afkomstig is van een bezemschone gangboord of van
een andere licht verontreinigde oppervlakte van het schip of

c. afvalwater dat ladingrestanten bevat van een goederensoort
waarvoor uitsluitend in kolom 3 van de tabel een losstandaard is
aangegeven en dat, blijkens een losverklaring die voldoet aan het
bepaalde in paragraaf 3.6, afkomstig is uit een laadruim of ladingtank
waaruit de restlading is verwijderd overeenkomstig het bepaalde in
paragraaf 3.4.
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Artikel 63

In afwijking van artikel 6 behoeft de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit
niet te worden gewaarschuwd indien afvalwater dat ladingrestanten bevat
van een goederensoort waarvoor in kolom 3 of 4 van de tabel een
losstandaard is aangegeven, in het oppervlaktewater geraakt of dreigt te
geraken.

§ 3.9. Transport, afgifte en ontvangst van afvalwater

Artikel 64

Indien afvalwater ingevolge het bepaalde in artikel 47, 49 of 61 moet
worden afgegeven, brengt de schipper het afvalwater over naar de hem
toegewezen ontvangstvoorziening en biedt het aldaar aan.

Artikel 65

De schipper draagt er zorg voor dat afvalwater dat ladingrestanten van
een goederensoort bevat aan boord zo veel mogelijk gescheiden wordt
gehouden van afvalwater dat ladingrestanten bevat van een andere
goederensoort.

Artikel 66

Bij het afgeven van afvalwater dat ladingrestanten bevat aan een
ontvangstvoorziening legt de schipper de door hem ondertekende
losverklaring voor aan degene die de ontvangstvoorziening drijft of een
door deze aangewezen persoon.

Artikel 67

Degene die een inrichting voor het inzamelen van scheepsafvalstoffen
drijft, draagt er zorg voor dat afvalwater dat ingevolge artikel 64 wordt
aangeboden, wordt ingenomen in die inrichting.

Artikel 68

Het in ontvangst nemen van afvalwater dat ladingrestanten bevat wordt
bevestigd door invulling en ondertekening van de daartoe bestemde
rubrieken van de ingevolge artikel 66 voorgelegde losverklaring.

§ 3.10. Privaatrechtelijke bepalingen

Artikel 69

De vervoerder stelt een schip voor vervoer van lading aan de afzender
ter beschikking met bezemschone laadruimen dan wel nagelensde
ladingtanks en vrij van overslagresten.

Artikel 70

1. De afzender is jegens de ontvanger en de vervoerder verplicht ter
zake van het laden van een schip de in de artikelen 41, eerste lid, en 61
bedoelde maatregelen te treffen.

2. De afzender is jegens de ontvanger en de vervoerder verplicht ter
zake van het lossen van vloeibare lading van of uit een schip

a. de in de artikelen 41, tweede lid, en 43 bedoelde maatregelen te
treffen;

b. de in de artikelen 45 tot en met 51 bedoelde maatregelen te treffen,

Staatsblad 2001 48 16



voor zover het betreft de wasverplichting en het daarbij ontstane
waswater, indien uit de laatst afgegeven losverklaring blijkt dat het
laadruim, onderscheidenlijk de ladingtank, na vorige lossing gewassen is
en

c. de kosten te dragen van inname van het onder b bedoelde waswater
door een ontvangstvoorziening, alsmede voor wachttijden en omwegen
die zijn ontstaan als gevolg van de toepassing van de onder a en b
bedoelde maatregelen.

Artikel 71

De ontvanger is jegens de afzender en de vervoerder verplicht ter zake
van het lossen van droge lading van of uit een schip:

a. de in de artikelen 41, tweede lid, en 42 bedoelde maatregelen te
treffen;

b. de in de artikelen 45 tot en met 51 bedoelde maatregelen te treffen,
voor zover het betreft de wasverplichting en het daarbij ontstane
waswater, indien uit de laatst afgegeven losverklaring blijkt dat het
laadruim, onderscheidenlijk de ladingtank, na vorige lossing gewassen is
en

c. ten aanzien van regenwater of buiswater dat in het laadruim is
geraakt na aanvang van het laden en voordat het lossen overeenkomstig
het bepaalde in paragraaf 3.4 is beëindigd, de in de artikelen 45, onder 2°,
46, onder 2°, en 48 tot en met 51 bedoelde maatregelen te treffen, tenzij
overeengekomen was dat het vervoer afgedekt zou plaatsvinden, en

d. de kosten te dragen van inname van het onder b bedoelde waswater
en het onder c bedoelde regenwater of buiswater door een ontvangst-
voorziening, alsmede voor wachttijden en omwegen die zijn ontstaan als
gevolg van de toepassing van de onder a, b en c bedoelde maatregelen;

e. de in artikel 53 bedoelde maatregel te treffen.

Artikel 72

Indien de afzender dan wel de ontvanger gebruik maakt van een
overslaginstallatie, treedt de exploitant van die installatie voor de
toepassing van artikel 70, eerste lid, en tweede lid, onder a en b, onder-
scheidenlijk artikel 71, onder a, b, c en e, in de plaats van de afzender,
onderscheidenlijk de ontvanger, met dien verstande dat hij slechts
verplicht is de kosten van de in die bepalingen bedoelde maatregelen te
dragen voorzover het betreft de kosten van de toepassing van artikel 41.

HOOFDSTUK 4. OVERIGE SCHEEPSAFVALSTOFFEN

§ 4.1. Verzameling aan boord, afgifte en ontvangst

Artikel 73

1. De schipper draagt er zorg voor dat huisvuil, slops, zuiveringsslib en
klein gevaarlijk afval aan boord naar categorie gescheiden worden
gehouden en gescheiden worden aangeboden bij een ontvangst-
voorziening.

2. Huisvuil wordt, indien mogelijk, gescheiden naar de categorieën
papier, glas, overige te hergebruiken stoffen en overig huisvuil afgegeven.

Artikel 74

In afwijking van het bepaalde in artikel 73 rust met betrekking tot een
passagiersschip dat is uitgerust met een boordzuiveringsinstallatie voor
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afvalwater de verplichting tot aanbieden van het zuiveringsslib van die
installatie bij een ontvangstvoorziening op de exploitant van dat schip.

Artikel 75

Degene die een inrichting voor het inzamelen van scheepsafvalstoffen
drijft, draagt er zorg voor dat de ingevolge artikel 73 of 74 aangeboden
afvalstoffen worden ingenomen in die inrichting en aldaar gescheiden
worden gehouden.

§ 4.2. Uitzonderingen lozingsverbod en waarschuwingsplicht

Artikel 76

1. In afwijking van het verbod, bedoeld in artikel 4, kan bedrijfs-
afvalwater uit keukens, eetruimten, wasruimten en bijkeukens, daaronder
begrepen toiletwater, vanaf hotelschepen met meer dan 50 slaapplaatsen
of vanaf andere passagiersschepen die toegelaten zijn voor het vervoer
van meer dan 50 passagiers in het oppervlaktewater worden gebracht,
voorzover het afvalwater is behandeld in een zuiveringsinstallatie die
voldoet aan het bepaalde in het tweede lid.

2. Een zuiveringsinstallatie als bedoeld in het eerste lid:
a. behoort tot een type waarvoor bij de typekeuring ten aanzien van een

parameter die is vermeld in tabel 1 van bijlage 3, overeenkomstig de
aldaar vermelde ISO-norm, is vastgesteld dat de voor die parameter in die
tabel vermelde concentratiewaarde niet wordt overschreden;

b. functioneert zodanig dat bij een steekproef ten aanzien van een
parameter die is vermeld in tabel 2 van bijlage 3, overeenkomstig de
aldaar vermelde ISO-norm, wordt vastgesteld dat de in die tabel voor die
parameter vermelde concentratiewaarde niet wordt overschreden;

c. werkt niet volgens een mechanisch-chemische methode waarbij
gebruik wordt gemaakt van chloorhoudende middelen en

d. omvat toereikende voorzieningen voor de opslag en het koelen van
het zuiveringsslib.

Artikel 77

In afwijking van het verbod, bedoeld in artikel 4, kan huishoudelijk
afvalwater dan wel bedrijfsafvalwater uit keukens, eetruimten,
wasruimten en bijkeukens, daaronder begrepen toiletwater, in het
oppervlaktewater worden gebracht vanaf andere dan de in artikel 76,
eerste lid, bedoelde schepen.

HOOFDSTUK 5. HET NATIONAAL INSTITUUT

§ 5.1. Organisatorische taak

Artikel 78

Het nationaal instituut organiseert een doelmatige en doeltreffende
inzameling en verdere verwijdering van olie- en vethoudende scheeps-
afvalstoffen, overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens dit besluit.

Artikel 79

Het nationaal instituut geeft op zodanige wijze uitvoering aan het
bepaalde in artikel 78 dat:

a. een voldoende dicht net van ontvangstvoorzieningen, met voldoende
capaciteit voor de inzameling van olie- en vethoudende scheeps-
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afvalstoffen op de voet van onderdeel b, beschikbaar is langs de Neder-
landse vaarwegen, alsmede voorzieningen met voldoende capaciteit voor
de verdere verwijdering van op die voet ingezamelde afvalstoffen
beschikbaar zijn;

b. indien olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen overeenkomstig
artikel 15 worden aangeboden bij een ontvangstvoorziening als bedoeld
onder a, die afvalstoffen aldaar in ontvangst worden genomen zonder dat
daarbij kosten of vergoedingen in rekening worden gebracht aan de
eigenaar of de exploitant van het schip, dan wel de schipper.

Artikel 80

1. Het nationaal instituut houdt een overzicht bij van adressen en
verdere bereikbaarheidsgegevens van de in artikel 79 bedoelde ontvangst-
voorzieningen.

2. Het nationaal instituut verstrekt ter gelegenheid van de verstrekking
van een olie-afgifteboekje als bedoeld in artikel 14 een exemplaar van het
overzicht aan de betrokkene.

3. Het nationaal instituut geeft aan belanghebbenden in de bedrijfstak
van de scheepvaart kennis van wijzigingen van het overzicht in daartoe
geschikte dag- of nieuwsbladen.

4. Het nationaal instituut zendt een exemplaar van het overzicht en elke
wijziging daarvan toe aan het internationaal orgaan.

5. Het nationaal instituut geeft op andere daartoe geschikte wijzen
voorlichting over de inzameling en verdere verwijdering van olie- en
vethoudende scheepsafvalstoffen aan belanghebbenden in de bedrijfstak
van de scheepvaart.

§ 5.2. Financiële taak

Artikel 81

Het nationaal instituut draagt zorg voor de financiering van de in artikel
78 bedoelde inzameling en verdere verwijdering uit de opbrengst van de
verwijderingsbijdrage en de verevening.

Artikel 82

Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 81 draagt het nationaal
instituut zorg voor:

a. de verkoop van zegels;
b. het Nederlandse aandeel in de verevening;
c. de uitvoering van een ministeriële regeling ingevolge artikel 29,

voorzover dat in een zodanige regeling is bepaald, alsmede voorlichting
over die regeling aan belanghebbenden in de bedrijfstak van de scheep-
vaart.

Artikel 83

1. Het nationaal instituut bevordert een goede verkrijgbaarheid van de
zegels voor de eigenaren van gemotoriseerde schepen.

2. De verkoopprijs van een zegel is de tegenwaarde in guldens van de
door de conferentie voor een zodanige zegel vastgestelde waarde.

Artikel 84

1. Het nationaal instituut neemt deel aan de verevening overeen-
komstig het bepaalde in de artikelen 4.02, eerste en derde lid, en 4.03 van
de Uitvoeringsregeling en hetgeen krachtens artikel 10, derde lid, van het
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verdrag ter zake is bepaald in het Huishoudelijk Reglement van het
internationaal orgaan.

2. Door het nationaal instituut ontvangen subsidiebedragen uit hoofde
van artikel 28j, eerste lid, onder b, van de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren worden in het kader van de verevening aangemerkt
als opbrengst van de verwijderingsbijdrage.

§ 5.3. Vertegenwoordiging in het internationaal orgaan

Artikel 85

Het nationaal instituut wijst twee vertegenwoordigers in het interna-
tionaal orgaan aan, waarvan één afkomstig is uit de bedrijfstak van de
binnenvaart.

Artikel 86

Het nationaal instituut draagt er zorg voor dat de ingevolge artikel 85
aangewezen vertegenwoordigers deelnemen aan de werkzaamheden van
het internationaal orgaan in overeenstemming met het bepaalde bij of
krachtens artikel 10 van het verdrag en artikel 4.01 van de Uitvoerings-
regeling.

§ 5.4. Verdere bepalingen

Artikel 87

1. Het nationaal instituut houdt een administratie bij ten aanzien van
hetgeen door dat instituut wordt verricht ter uitvoering van dit besluit.

2. Het nationaal instituut draagt er zorg voor dat een sluitende
registratie van de in artikel 78 bedoelde inzameling en verdere verwij-
dering beschikbaar is, welke het nationaal instituut in staat stelt te
voldoen aan zijn verplichtingen ingevolge dit besluit.

Artikel 88

1. Het nationaal instituut stelt jaarlijks voor 1 juli een rapport op over de
uitvoering van zijn taken in het afgelopen kalenderjaar en de vooruit-
zichten ter zake voor de eerstkomende 5 kalenderjaren.

2. Het nationaal instituut brengt het rapport ter kennis van Onze
Ministers en het internationaal orgaan.

Artikel 89

Het nationaal instituut neemt bij de uitvoering van zijn taken het
gestelde in het geldende nationale milieubeleidsplan voor wat betreft het
beleid ten aanzien van gevaarlijke afvalstoffen en het gestelde in het
geldende meerjarenprogramma gevaarlijke afvalstoffen in acht.

Artikel 90

1. Het nationaal instituut neemt bij de uitvoering van zijn taken een
door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met
Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer gegeven aanwijzing in acht.

2. Een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid kan worden vastgesteld
ten behoeve van een doelmatige en doeltreffende uitvoering van het
verdrag.
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Artikel 91

De verkoopprijzen van de zegels worden door Onze Minister van
Verkeer en Waterstaat in de Staatscourant bekendgemaakt.

Artikel 92

Onze Ministers verschaffen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:5
van de Algemene wet bestuursrecht, aan het nationaal instituut de nodige
gegevens en inlichtingen ten behoeve van de uitvoering van de taken
door dat instituut.

§ 5.5. Subsidiebepalingen

Artikel 93

De subsidie-ontvanger is verplicht de taken van het nationaal instituut
uit te voeren overeenkomstig het bepaalde in dit besluit.

Artikel 94

Artikel 4:76 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige
toepassing op het financieel verslag van de subsidie-ontvanger.

Artikel 95

1. Bij het onderzoek, bedoeld in artikel 4:78 van de Algemene wet
bestuursrecht, onderzoekt de accountant tevens de naleving van de aan
de subsidie verbonden verplichtingen.

2. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat stelt in overeenstemming
met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer een aanwijzing vast over de reikwijdte en de intensiteit van
de controle, bedoeld in artikel 4:79, tweede lid, van de Algemene wet
bestuursrecht.

HOOFDSTUK 6. VERDERE BEPALINGEN, OVERGANGS- EN
SLOTBEPALINGEN

Artikel 96

Aan artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet
verontreiniging oppervlaktewateren1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van gedragingen
waaromtrent voorschriften zijn gesteld in het Scheepsafvalstoffenbesluit
Rijn- en binnenvaart.

Artikel 97

In afwijking van het verbod, bedoeld in artikel 4, en van artikel 46 kan tot
het tijdstip liggende vijf jaar na het in artikel 101, eerste lid, bedoelde
tijdstip, dan wel een eerder bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip,
afvalwater dat ingevolge artikel 46 in de bedrijfsriolering gebracht zou
moeten worden, in het oppervlaktewater worden gebracht, indien ten
minste de losstandaard bezemschoon is bewerkstelligd voor het desbe-
treffende laadruim.
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Artikel 98

In afwijking van het bepaalde in artikel 42 is tot het tijdstip liggende vijf
jaar na het in artikel 101, eerste lid, bedoelde tijdstip, dan wel een eerder
bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, toegelaten dat in gevallen waarin
ingevolge artikel 42 bij het nalossen de losstandaard vacuümschoon zou
moeten worden bereikt, de losstandaard bezemschoon wordt bereikt.

Artikel 99

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 37 is het tot het tijdstip
liggende vijf jaar na het in artikel 101, eerste lid, bedoelde tijdstip, dan wel
een eerder bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, toegelaten een schip
voor vervoer van vloeibare lading ter beschikking te stellen dat niet
beschikt over een nalenssysteem als bedoeld in artikel 37.

2. In afwijking van het bepaalde in artikel 43 is het tot het tijdstip
liggende vijf jaar na het in artikel 101, eerste lid, bedoelde tijdstip, dan wel
een eerder bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, verplicht de in de
ladingtank en het leidingsysteem aanwezige restlading zo veel mogelijk te
verwijderen met behulp van de daarvoor beschikbare voorzieningen.

Artikel 100

In afwijking van het verbod, bedoeld in artikel 4, kan tot 1 januari 2005,
onderscheidenlijk 1 januari 2010, bedrijfsafvalwater uit keukens,
eetruimten, wasruimten en bijkeukens, daaronder begrepen toiletwater,
vanaf hotelschepen met meer dan 50 slaapplaatsen, onderscheidenlijk
vanaf andere passagiersschepen die toegelaten zijn voor het vervoer van
meer dan 50 passagiers, in het oppervlaktewater worden gebracht.

Artikel 101

1. Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

2. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld
waarop hoofdstuk 5 in werking treedt.

Artikel 102

Dit besluit wordt aangehaald als: Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en
binnenvaart.
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toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 december 2000
Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. M. de Vries

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. P. Pronk

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

Uitgegeven de achtste februari 2001

De Minister van Justitie,
A. H. Korthals

STB6133
ISSN 0920 - 2064
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2001

1 Stb. 1974, 709, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 27 januari 2000, Stb. 43.

Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Minis-
terie van Verkeer en Waterstaat.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Staatscourant van 13 maart
2001, nr. 51.

Staatsblad 2001 48 23



BIJLAGE 1, BEHORENDE BIJ DE ARTIKELEN 38 EN 39 VAN HET
SCHEEPSAFVALSTOFFENBESLUIT RIJN- EN BINNENVAART

Modellen met betrekking tot het nalenssysteem

Model 1. Inrichting voor de afgifte van restlading

1. Aansluiting voor de afgifte van resthoeveelheden

Aansluiting conform CEFIC.

2. Aansluiting voor de walinstallatie om de resthoeveelheden door
middel van gas aan land te persen.

Aansluiting conform CEFIC.
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Model 2. Verklaring inzake de beproeving van het nalenssysteem

Toegelaten onderzoeksbureau/Naam : ................................................................................................................................................................................

Adres : ................................................................................................................................................................................

1. Naam van het schip : ................................................................................................................................................................................

2. Officieel scheepsnummer : ................................................................................................................................................................................

3. Tankschip van het type : ................................................................................................................................................................................

4.
Certificaat van Goedkeuring
nr. : ................................................................................................................................................................................

5. Datum van de beproeving : ................................................................................................................................................................................

6. Plaats van de beproeving : ................................................................................................................................................................................

7. Aantal ladingtanks : ................................................................................................................................................................................

8. Tijdens de beproeving zijn de volgende resthoeveelheden gemeten:

Ladingtank 1: ................................. liter Ladingtank 2: ................................. liter

Ladingtank 3: ................................. liter Ladingtank 4: ................................. liter

Ladingtank 5: ................................. liter Ladingtank 6: ................................. liter

Ladingtank 7: ................................. liter Ladingtank 8: ................................. liter

Ladingtank 9: ................................. liter Ladingtank 10: ................................. liter

Ladingtank 11: ................................. liter Ladingtank 12: ................................. liter

Gemiddelde per ladingtank: ............................................................ liter

Pijpleidingsysteem 1: ....................................................................... liter

Pijpleidingsysteem 2: ....................................................................... liter

9. Tijdens de beproeving was de tegendruk aan de inrichting voor de afgifte: ..... kPa

10. De ladingtanks werden in de volgende volgorde gelost:

Ladingtank ....., Ladingtank ....., Ladingtank ....., Ladingtank ....., Ladingtank ....., Ladingtank .....,

Ladingtank ....., Ladingtank ....., Ladingtank ....., Ladingtank ....., Ladingtank ....., Ladingtank .....,

11.
De trim van het schip tijdens de beproeving was ........... m,
en de slagzij was .......... m naar stuurboord/bakboord.

12. Het totale nalenzen duurde .......uren.

Stempel

................................................................................................................... ...................................................................................................................
(datum) (Naam en handtekening van degene die het onderzoek heeft verricht)
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BIJLAGE 2, BEHORENDE BIJ DE ARTIKELEN 40, 42, TWEEDE LID,
47, 48, ONDERDELEN A, B EN C, 51, EERSTE EN TWEEDE LID, 62,
EERSTE LID, EN TWEEDE LID, ONDERDEEL C, EN 63 VAN HET
SCHEEPSAFVALSTOFFENBESLUIT RIJN- EN BINNENVAART

LOSSTANDAARDEN ALSMEDE BIJZONDERE BEHANDELWIJZEN
MET BETREKKING TOT AFVALWATER DAT LADINGRESTANTEN
BEVAT

De kolommen van de tabel hebben de volgende betekenis:

1. Kolom 1 vermeldt het viercijferige goederennummer per goederen-
soort als bedoeld in artikel 40, zoals dat is vervat in de nummering van de
NSTR (goederennomenclatuur voor de vervoerstatistiek).

2. Kolom 2 vermeldt de naam van elke goederensoort als bedoeld in
artikel 40, zoals die is vervat in de indeling van goederencategorieën van
de NSTR.

3. Kolom 3 geeft een losstandaard aan als bedoeld in de artikelen 42,
tweede lid, 48, onderdeel c, 62, eerste lid, en tweede lid, onderdeel c, en
63, te weten:

A: bezemschoon laadruim of nagelensde ladingtank
of
B: vacuümschoon laadruim.

4. Kolom 4 geeft een losstandaard aan als bedoeld in de artikelen 42,
tweede lid, 47, 48, onderdeel b, 51, tweede lid, en 63, te weten:

A: bezemschoon laadruim of nagelensde ladingtank
of
B: vacuümschoon laadruim.

5. Kolom 5 geeft een bijzondere behandeling, aangeduid met S, aan als
bedoeld in de artikelen 45, 46, onderdeel a, 48, onderdeel a, en 51, eerste
lid. De behandelwijze van het afvalwater hangt af van de aard van de
soort lading, bijvoorbeeld over de opgeslagen lading spuiten, dan wel
behandeling in een zuiveringsinstallatie of verwerking in een installatie
voor afvalwater. In een aantal gevallen is de behandelwijze gespecificeerd
in een voetnoot.

6. Kolom 6 bevat verwijzingen naar opmerkingen in de voetnoten.
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1 2 3 4 5 6

lozing in de
vaarweg

Inname dan wel afgifte aan
ontvangstvoorziening t.b.v.:

Opm.

goederen-
nummer

goederensoort lozen op het
riool

bijz.
behandeling

0 LAND- EN BOSBOUWPRODUCTEN EN SOORTGELIJKE

PRODUCTEN (inclusief levende dieren)

00 LEVENDE DIEREN

001 Levende dieren (excl. vissen)
0010 Levende dieren (excl. vissen) A –

01 GRANEN

0110 Granen A A

012 Gerst

0120 Gerst A A

013 Rogge

0130 Rogge A A

014 Haver

0140 Haver A A

015 Maïs

0150 Maïs A A

019 Overige granen

0190 Boekweit, gierst, granen niet nader gespecificeerd, granen-
mengsels

A A

02 AARDAPPELEN

020 Aardappelen

0200 Aardappelen A A

03 VERS FRUIT, VERSE EN BEVROREN GROENTEN

031 Citrusvruchten

0310 Citrusvruchten A A

035 Overig vers fruit

0350 Vruchten en fruit, vers A A

039 Verse en bevroren groenten

0390 Groenten, vers of bevroren A A

04 TEXTIELGRONDSTOFFEN EN -AFVAL

041 Wol en ander dierlijk haar

0410 Wol en ander dierlijk haar A A

042 Katoen

0421 Katoen, katoenvezels A A
0422 Katoenafval A A

043 Kunstmatige en synthetische textielvezels

0430 Kunstmatige en synthetische textielvezels, bv. chemievezels,
celwol

A A

045 Andere plantaardige textielvezels, zijde

0451 Vlas, hennep, jute, sisal, ongesponnen vlas A A
0452 Afval van vezels A A
0453 Zijde A A
0459 Niet nader gespecificeerde vezels A A

049 Lompen en afval van textiel

0490 Lompen, poetskatoen, textielafval A A
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1 2 3 4 5 6

lozing in de
vaarweg

Inname dan wel afgifte aan
ontvangstvoorziening t.b.v.:

Opm.

goederen-
nummer

goederensoort lozen op het
riool

bijz.
behandeling

05 HOUT EN KURK

051 Papier- en ander vezelig hout

0511 Vezelig hout, papierhout A A
0512 Hout voor destillatie A A

052 Mijnhout

0520 Mijnhout A A 1)

055 Ander rondhout

0550 Rondhout, stamhout A A 1)

056 Dwarsbalken en ander bewerkt hout (uitgezonderd mijnhout)

0560 Balken, hout voor vloeren, voor parket, planken, daksparren,
masten, palen, stangen, kanthout, latten, parketplanken,
bestekhout, dwarsbalken

A, B A, B 2)

057 Brandhout, houtskool, kurk, hout-en kurkafval

0571 Brandhout, houtafval, houtspaanders, schaaldelen, hout-
splinters

A, B A, B 2)

0572 Rijshout A A
0573 Houtskool, briketten A A
0574 Kurk, onbewerkt, kurkafval, kurkschorsafval A A

06 SUIKERBIETEN

060 Suikerbieten

0600 Suikerbieten A A

09 ANDERE PLANTAARDIGE, DIERLIJKE EN SOORTGELIJKE

GRONDSTOFFEN

091 Ruwe huiden en vellen

0911 Huiden en vellen, ruw – A S
0912 Lederafval, ledermeel B A

092 Natuurlijk en synthetisch rubber, ruw en geregenereerd

0921 Gutta percha, ruw, rubber, natuurlijk of synthetisch, rubber-
melk, latex

B A

0922 Rubberregeneraat B A
0923 Rubberafval, rubberproducten, oud, versleten B A

099 Andere plantaardige en dierlijke grondstoffen, niet zijnde

voedingsstoffen (uitgezonderd celstof en oud papier)

0991 Plantaardige grondstoffen zoals bamboe, bast, alfagras,
verfhout, hars, kopal, kussenvulling, schors voor het kleuren,
voor het looien; zaaisel, zaden, zaadgoed niet nader gespecifi-
ceerd;

A A S 3)

riet, zeewier
0992 Dierlijke grondstoffen, bijv. bloedkoek,-meel, veren, beender-

meel
B A

0993 Afval van plantaardige en dierlijke grondstoffen A, B A 13)
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1 2 3 4 5 6

lozing in de
vaarweg

Afgifte aan ontvangst-
voorziening t.b.v.:

Opm.

goederen-
nummer

goederensoort lozen op het
riool

bijz.
behandeling

1 ANDERE LEVENSMIDDELEN EN VOEDERMIDDELEN

11 SUIKER

111 Ongeraffineerde suiker
1110 Ongeraffineerde suiker (rietsuiker, beetwortelsuiker) B A
112 Geraffineerde suiker

1120 Suiker, geraffineerd, kandijsuiker B A
113 Melasse

1130 Melasse B A

12 DRANKEN

121 Wijn en druivenmost

1210 Wijn en druivenmost A A

122 Bier

1220 Bier A A

125 Overige alcoholische dranken

1250 Alcoholische dranken zoals brandewijn, ongedenatureerd,
vruchtenwijn, most, spiritualiën

A A

128 Non-alcoholische dranken

1281 Non-alcoholische dranken, bijv. limonade, mineraalwater A A
1282 Water, natuurlijk, niet nader gespecificeerd A A

13 GENOTMIDDELEN EN BEREIDE VOEDINGSMIDDELEN, NIET

NADER GESPECIFICEERD

131 Koffie

1310 Koffie A A

132 Cacao en cacaoproducten

1320 Cacao en cacaoproducten A A

133 Thee en kruiden

1330 Thee en kruiden A A

134 Ruwe tabak en tabaksproducten

1340 Ruwe tabak, tabak, tabakswaren A A

136 Zoet-, suiker- en soortgelijke waren, honing

1360 Dextrose, fructose, glucose, moutsuiker, siroop, druiven-
suiker, suikerwaren, honing, kunsthoning

A A

139 Bereide producten, niet nader gespecificeerd

1390 Azijn, gist, koffievervangingsmiddel, geconcentreerde soep,
bereide voedingsmiddelen, niet nader gespecificeerd

A A

14 VLEES, VIS, VLEES-EN VISWAREN, EIEREN, MELK EN

MELKPRODUCTEN, SPIJSVET

141 Vlees, vers of bevroren

1410 Vlees, vers of bevroren A A

142 Vis, schaal-en weekdieren, vers, bevroren, gedroogd,

gezouten en gerookt

1420 Vis, visproducten A A

143 Verse melk en room

1430 Karnemelk, yoghurt, kefir, taptemelk, melkproducten, wei,
room (slagroom)

A A

144 Andere melkproducten

1441 Boter, kaas, kaasbereidingen A A
1442 Melk, gecondenseerd A A
1449 Melkproducten, niet nader gespecificeerd A A
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145 Margarine en andere spijsvetten

1450 Margarine, spijsvetten, spijsoliën A A

146 Eieren

1460 Eieren, eipulver A A

147 Vlees, gedroogd, gezouten, gerookt, vleesconserven en

andere vleeswaren

1470 Vleeswaren A A

148 Vis- en weekdierproducten van allerlei aard

1480 Vismarinaden,-conserven, -salades; vis- en weekdierproduc-
ten, niet nader gespecificeerd

A A

16 GRAAN-, FRUIT- EN GROENTENPRODUCTEN, HOP

161 Meel, gries en grutten uit granen

1610 Tarwemeel, graanmeel, graanmeelmengsels, gries, grutten,
sojameel

B A

162 Mout

1620 Mout, moutextract A A

163 Andere graanproducten (incl. bakproducten)

1631 Bakproducten, deegwaren van allerlei aard A A
1632 Graanvlokken, gerst, graanproducten, niet nader gespecifi-

ceerd
A A

164 Gedroogd fruit, fruitkonserven en andere fruitproducten

1640 Fruit, gedroogd, fruitkonserven, fruitsappen, confitures,
marmelade, fruitproducten, niet nader gespecificeerd

A A

165 Gedroogde peulvruchten

1650 Peulvruchten, gedroogd A A

166 Gedroogde groenten, groentenkonserven en andere

groentenproducten

1661 Groenten, gedroogd, groentenkonserven, groentensappen A A
1662 Groentenproducten, niet nader gespecificeerd, zoals bijv.

aardappelmeel, sago, tapiocameel
B A

167 Hop

1670 Hop A A

17 VEEVOER

171 Stro en hooi

1711 Hooi,-haksel, stro,-haksel A A
1712 Grasmeel, klavermeel, lucernemeel, ook gepelletiseerd B A

172 Veekoeken en andere residuen van plantaardige oliën

1720 Schilfers, extractiemiddel en -schroot, perskoeken, ook
gepelletiseerd

A –

179 Overig veevoeder (incl. voedingsmiddelresten)

1791 Voeder, mineraal, bijv. calciumfosfaat, kalkmengsel – – S
1792 Voeder, plantaardig, bijv. voedervruchten, voedermelasse,

voederwortelen, graanvoedermeel, gluten, aardappelpulp,
-snippers, zemelen,maniokwortelen, ander afval en resten
van de voedingsmiddelindustrie, ook gepelletiseerd

A, B – S 14), 16)

1793 Voeder, dierlijk, bijv. vismeel, garnalen, mosselschalen, ook
gepelletiseerd

– – S

1794 Suikerbietensnippers, na extractie van suikers en droog, ook
gepelletiseerd

A – S
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1799 Voedertoevoegingen, niet nader gespecificeerd, ook
gepelletiseerd

– – S

18 OLIEZADEN, OLIEHOUDENDE VRUCHTEN, PLANTAARDIGE

EN DIERLIJKE OLIEN EN VETTEN (uitgezonderd spijsvetten)

181 Oliezaden en oliehoudende vruchten

1811 Katoenzaad, aardnoten, kopra, palmkern, koolzaad, sojabo-
nen, zonnebloemzaad, oliehoudende vruchten, -zaden, niet
nader gespecificeerd

A –

1812 Oliehoudende vruchten, -zaden voor gebruik als erkend
zaadgoed

A –

1813 Meel van oliehoudende vruchten B –

182 Plantaardige en dierlijke oliën en vetten (uitgezonderd

spijsvetten)

1821 Oliën en vetten plantaardig, bijv. aardnootolie, palmkernolie,
sojaolie, zonnebloemolie, talg

– A

1822 Oliën en vetten, dierlijk, bijv. van vissen en zeedieren, traan – A
1823 Industriële plantaardige en dierlijke oliën en vetten, bijv.

vetzuren, vernis, oliezuren (oléines), palmitinezuur, stearine,
stearinezuur

– A

Opmerkingen:
14) Meel: B
16) Afval: S

1 2 3 4 5 6
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2 VASTE MINERALE BRANDSTOFFEN

21 STEENKOOL EN STEENKOOLBRIKETTEN

211 Steenkool

2110 Antraciet, fijne mijnstoffen, vette steenkool, vlamkool,
gaskool, magere kolen; steenkool niet nader gespecificeerd

A – S 4)

213 Steenkoolbriketten

2130 Antracietbriketten, steenkoolbriketten A – S 4)

22 BRUINKOOL; BRUINKOOLBRIKETTEN EN TURF

221 Bruinkool

2210 Bruinkool, pekkool A – S 4)

223 Bruinkoolbriketten

2230 Bruinkoolbriketten A – S 4)

224 Turf

2240 Turf voor verwarming, turf voor bemesting, turfbriketten,
turfstro, turf, niet nader gespecificeerd

A – S 4)

23 COKES VAN STEENKOOL EN BRUINKOOL

231 Cokes van steenkool

2310 Cokes van steenkool, cokes voor gas, cokes voor de gieterij
(carbon-cokes), cokesbriketten, smeulcokes

A – S 4)
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233 Cokes van bruinkool

2330 Cokes van bruinkool, bruinkoolcokesbriketten, bruinkools-
meulcokes

A – S 4)
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3 AARDOLIE, MINERALE OLIE, -PRODUKTEN, GASSEN

31 RUWE AARDOLIE, MINERALE OLIE

310 Ruwe aardolie, minerale olie

3100 Aardolie, ruw, minerale olie, ruw (ruwe nafta) – – S

32 BRANDSTOFFEN EN STOOKOLIE

321 Benzine o.a. lichte oliën

3211 Benzine, benzine-benzolmengsel – – S
3212 Lichte minerale olie, nafta, carburateurolie, niet nader

gespecificeerd
– – S

323 Petroleum, brandstof voor turbines

3231 Petroleum, huisbrandpetroleum, lamppetroleum – – S
3232 Kerosine, brandstof voor turbines, brandstof voor straalmoto-

ren
– – S

325 Gasolie, dieselolie en lichte verwarmingsolie

3251 Dieselbrandstof, dieselolie, gasolie – – S
3252 Huisbrandolie, licht, extra licht – – S

327 Zware verwarmingsolie

3270 Huisbrandolie, middel, middelzwaar, zwaar – – S

33 NATUURLIJKE-, GERAFFINEERDE EN AANVERWANTE

GASSEN

330 Natuurlijke-, geraffineerde en aanverwante gassen

3301 Butadieen – – S
3302 Acethyleen, cyclohexaan, gasvormige koolwaterstoffen,

methaan, overige natuurlijke gassen
– – S

3303 Ethyleen, butaan, buthyleen, isobutaan, isobuthyleen,
koolwaterstofmengsels, propaan, propaan-butaanmengsel,
propyleen, raffinaderijgas, niet nader gespecificeerd

– – S

34 MINERALE OLIEPRODUCTEN NIET NADER GESPECIFICEERD

341 smeerolie en vetten

3411 Minerale smeerolie, motorolie, smeervet – – S
3412 Afgewerkte oliën – – S

343 Bitumen en bitumineuze mengsels

3430 Bitumen, bitumenemulsies,-oplossingen, bitumenkleefmassa,
koudteer, koudasfalt, pekemulsies (koude bitumen), pek-
oplossingen, teeremulsies, teeroplossingen, bitumineuse
mengsels, niet nader gespecificeerd

– – S

349 Minerale olieproducten, niet nader gespecificeerd

3491 Acethyleencokes, petroleumcokes – – S 4)
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3492 Zwarte Carbon olie, paraffinegatsch, pyrolyse-olie,-residuen
(Pyrotar), zware olie, niet voor verwarming

– – S

3493 Paraffine, transformatorolie, was, minerale olieproducten,
niet nader gespecificeerd

– – S
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4 ERTSEN EN METAALAFVAL

41 IJZERERTS (uitgezonderd geroosterd ijzerkies)

410 IJzererts en -concentraten (uitgezonderd geroosterd

ijzerkies)

4101 IJzererts, hematietconcentraten, zodenerts, ijzersteen A A S 4), 5)
4102 Afval en halfproducten die tijdens de voorbereiding van

ertsen voor de metaalwinning onstaan zijn
A A S 4), 5)

45 NON-FERROMETALEN,-AFVAL EN SCHROOT

451 Non-ferrometalen, -residuen,-assen en -schroot

4511 Afval, assen, residuen, slakken en schroot van aluminium en
-legeringen

A, B A, B S 5), 15)

4512 Afval, assen, residuen, slakken en schroot van lood en
-legeringen

B B S 5)

4513 Afval, assen, residuen, slakken en schroot van koper en
-legeringen (messing)

A, B A, B S 5), 15)

4514 Afval, assen, residuen, slakken en schroot van zink en
-legeringen

A, B A, B S 5), 15)

4515 Afval, assen, residuen, slakken en schroot van tin en
-legeringen

A, B A, B S 4), 5)

4516 Afval, assen, residuen, slakken en schroot van vanadium en
-legeringen

A, B A, B S 4), 5)

4517 Afval, assen, residuen, slakken en schroot van non-
ferrometalen en non-ferrolegeringen, niet nader gespecifi-
ceerd

B B S 5)

4518 Residuen van non-ferrometalen B B S 5)

452 Kopererts en -concentraten

4520 Kopererts, -concentraten – – S 4)

453 Bauxiet, aluminiumerts- en concentraten

4530 Bauxiet, aluminiumerts, -concentraten B – S 4)

455 Mangaanerts en-concentraten

4550 Mangaanerts, natuurlijk, lepidoliet-erts, mangaancarbonaat,
naturlijk, mangaandioxide, natuurlijk, mangaanerts,
-concentraten

B A S 4)

459 Andere non-ferrometalen en concentraten

4591 Looderts, -concentraten – – S 4)
4592 Chroomerts, -concentraten – – S 4)
4593 Zinkerts (Galmei), -concentraten – – S 4)
4599 Non-ferrometalen, -concentraten, niet nader gespecificeerd,

bijv. titaanijzererts, kobalt, monaziet, nikkelerts, rutil
(titaanerts), tinerts, zirkonerts, -zand

– – S 4)
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46 IJZER- EN STAALAFVAL EN -SCHROOT, GEROOSTERD

IJZERKIES

462 IJzer- en staalschroot voor metaalverwerking

4621 Afval, vijlsel, schroot, voor metaalverwerking bijv. van ijzer-en
staalplaten/blikken, platina, vormstaal

– – S 4)

4622 Overig ijzer-en staalschroot, voor metaalbewerking, bijv.
assen, oud blik, autowrakken, ijzer, oud, versleten, ijzerresten
afkomstig van sloopwerkzaamheden, gietijzerafval, -stukken,
restblokken, spoorstukken, bielsen

– – S 4)

4623 IJzerpellets voor metaalverwerking A A S 4)

463 IJzer- en staalschroot niet voor metaalverwerking

4631 Afval, afvalstukken van ijzer-en staalblik, -platen, platina,
vormstaal, afvalijzervijlsel, pletterijafval, geen van allen voor
metaalverwerking

– – S 4)

4632 IJzer- en staalschroot, niet voor metaalverwerking bijv. assen,
ijzer- en staalmassa, rijwielbanden, wielen, rails, bielsen,
staalstukken uit sloopwerkzaamheden, golfstaal

– – S 4)

465 IJzerslakken en -assen voor de metaalverwerking

4650 Hamerslag, walsslakken, walssintels, ijzerslakken, niet nader
gespecificeerd

– – S

466 Hoogovenstof

4660 Vliegstof, hoogovenstof – – S

467 Geroosterd ijzerkies

4670 IJzerpyriet, geroosterd, pyrietresiduen, ijzerkies, geroosterd,
ijzerkiesresiduen

– – S

5 IJZER, STAAL EN NON-FERROMETALEN (INCLUSIEF
HALFFABRIKATEN)

51 GIETIJZER, METAALLEGERINGEN, RUW STAAL

512 Gietijzer, spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan
5121 Gietijzer in vormen, in vormstukken, bijv. metaalfosfor,

hematietgietijzer, gietijzer, fosforhoudend, spiegelijzer
A A S 6)

5122 Ferromangaaan met een koolstofgehalte van meer als 2 %
per massa, per vormstuk

A – S 6)

5123 IJzerpulver, staalpulver B – S 6)
5124 IJzerspons A – S 6)

513 Ferrolegeringen (uitgezonderd koolstofrijk ferromangaan)

5131 IJzerlegeringen niet nader gespecificeerd A A S 6)
5132 Ferromangaan met een koolstofgehalte tot 2%, ferroman-

gaanlegeringen, niet nader gespecificeerd
A A S 6)

5133 Ferrosilicium (Siliconmangaan) Ferromangaansilicium A A S 6)

515 Ruw staal

5150 Ruw staal in blokken, in brammen, in vormstukken A A S 6)

52 STAALHALFFABRIKATEN

522 Staalhalffabrikaten

5221 Staalhalffabrikaten in blokken, in brammen (staven), in
knuppels, in platen

A A S 6)

5222 Breedbandstaal in rollen (coils) A A S 6)
5223 Breedbandstaal in rollen (coils) om uit te walsen A A S 6)

523 Andere staalhalffabrikaten

5230 Blokken staal A A S 6)
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53 STAAF- EN VORMSTAAL, DRAAD, SPOORWEG-

BOVENBOUWMATERIAAL

531 Staaf-en vormstaal

5311 Staaf-en vormstaal, bijv. H-, I-, T-, U- en andere speciaal-
profielen, rond-en vierkant staal

A A S 6)

5312 Damwandstaal A A S 6)
5313 Betonstaal, bijvoorbeeld monierstaal, torstaal A A S 6)

535 Staaldraad

5350 Staaldraad uit ijzer of staal A A S 6)

537 Spoorstaven en spoorwegbovenbouwmateriaal uit staal

5370 Spoorwegbovenbouwmateriaal uit staal, bijv. spoorstaven,
bielsen, stroomspoorstaven uit staal met delen van non-
ferrometaal

A A S 6)

54 STAALPLAAT, BLIK EN -BAND, BANDSTAAL, OOK

OPPERVLAKTELAGEN

541 Staalplaat en breedplaatstaal

5411 Breedplaatstaal A A
5412 Platen of rollen (coils) uit staal bijv. dynamostaal, elektrostaal,

-band, fijn, extra fijn, middelstaal, -band, dik-, geribbeld-,
wafel-, gegolfd-en geperforeerd plaatstaal, pantserplaten

A A

544 Bandstaal, ook oppervlaktelagen; vertind dun plaatstaal

5441 Vertind dun plaatstaal A A
5442 Bandstaal, staalstrip ook oppervlaktelagen A A

55 BUIZEN O.A. VAN STAAL; RUWE GIETERIJPRODUCTEN EN

SMEEDSTUKKEN VAN IJZER EN STAAL

551 Buizen, buisafsluiting- en verbindingsstukken van staal en

gietijzer

5510 Buizen, buisafsluiting- en verbindingsstukken, buisslangen
van staal, van gietijzer

A A

552 Ruwe gieterijproducten en smeedstukken van staal, van

gietijzer

5520 Vorm-, pers-, smeed-, stansstukken van staal, van gietijzer A A

56 NON-FERROMETALEN EN NON-FERROHALFFABRIKATEN

561 Koper en koperlegeringen

5611 Anodenkoper, ruwe koper A A S 6)
5612 Koper (elektrolytkoper), koperlegeringen, bijv. brons, messing A A S 6)

562 Aluminium en aluminiumlegeringen

5620 Aluminium, aluminiumlegeringen A A S 6)

563 Lood en loodlegeringen

5630 Lood (elektrolyt, smeltlood, walslood), loodlegeringen,
loodstof (gemalen ruw lood)

– – S

465 Zink en zinklegeringen

5640 Zink (elekrolyt, fijn, gegalvaniseerde zink), zinklegeringen B B S 6)

565 Overige non-ferrometalen en legeringen daarvan

5651 Magnesium, magnesiumlegeringen A A S 6)
5652 Nikkel, nikkellegeringen B B S 6)
5653 Tin, tinlegeringen B B S 6)
5659 Non-ferrometalen, de legeringen daarvan, niet nader

gespecificeerd
– – S 6)
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568 Non-ferro-metaalhalffabrikaten

5681 Banden, blikken, platen, van non-ferrometalen en van de
legeringen daarvan

A A S 6)

5682 Draad van non-ferrometalen en van de legeringen daarvan A A S 6)
5683 Folies van non-ferrometalen en van de legeringen daarvan A A S 6)
5684 Profielen en staven van non-ferrometalen en van de

legeringen daarvan
A A S 6)

5689 Non-ferrometaalhalffabrikaten, niet nader gespecificeerd A A S 6)

6 STEEN EN AARDE (INCLUSIEF BOUWSTOFFEN)

61 ZAND, GRIND, PUIM, KLEI, SLAKKEN

611 Industriezand
6111 Vormzand, gieterijzand, glaszand, kleefzand, kwartszand,

kwartsietzand, industriezand, niet nader gespecificeerd
A – S 6)

612 Overig natuurlijk zand en grind

6120 Grind, ook gebroken, zand, overig A –

613 Puimsteen, -zand en grind

6131 Puimsteen, puimsteenmeel A –
6132 Puimgrind, -zand A –

614 Leem, klei en kleihoudende aarde

6141 Bentoniet, kleischalie, kaolin, leem , porseleinaarde, klei,
vollersaarde, ruw en onverpakt, chamotte (vuurvast materiaal
van gebakken leem), -breuk (silicabrokken, -breuk)

A –

6142 Bentoniet, kleischalie, kaolin, leem , porseleinaarde, klei,
vollersaarde, ruw en verpakt, chamotte, chamottepoeder

A –

615 Slakken en assen niet voor metaalverwerking

6151 Vliegas, hoogovenas, houtas, kolen, cokesas, afvalas, assen
uit zinkovens, assen van brandstoffen, niet nader gespecifi-
ceerd

S 4)

6152 IJzerslakken, hoogovenslakken, kolen, cokesslakken,
converterslakken, martinslakken, afvalslakken, slakken uit
lood-en koperovens, slakken, ijzerhoudend, mangaan-
houdend, niet nader gespecificeerd, soldeerslakken,
Siemens-Martinslakken, -meel, split (fijne steenslag) van
hoogovenslakken, slakken van brandstoffen, niet nader
gespecificeerd

A – S 4)

6153 Hoogovenpuim A –
6154 Slakkenzand A –

62 ZOUT, ZWAVELGRIND, ZWAVEL

621 Steen en zout

6210 Natriumchloride (chloornatrium), gladheidsbestrijdingszout,
geraffineerd zout, spijszout, klipzout, zout, ook gedenatu-
reerd, niet nader gespecificeerd

A – S 7)

622 Zwavelgrind, niet geroosterd

6220 Zwavelgrind, niet geroosterd A –

623 Zwavel

6230 Zwavel, niet geroosterd A –

63 OVERIGE STENEN, AARDE EN AANVERWANTE RUWE

MATERIALEN

631 Zwerfsteen, steenslag en andere kleingemaakte stenen

6311 Veldstenen, zwerfstenen lavaslakken, steenslag, stenen,
steenblokken, ruw, uit steengroeven

A –
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6312 Mijnsteen, puinsteen, steenafval, -gruis, -meel, -zand, fijne
steenslag, tot 32 mm doorsnede; lava steenslag, ruwe perliet

A –

6313 Lavagrind A –

632 Marmer, graniet en ander natuurwerksteen, leisteen

6321 Basaltblokken, -platen, marmerblokken, -platen, fonoliet
(klinksteen), leisteenblokken, -platen, quadersteen en overige
stenen, ruw bewerkt

A –

6322 Fonolietgruis, – steenslag, basalt, -breuk, -stenen; leisteen,
gebrand, gemalen, verkleint, tot 32 mm doorsnede

A –

633 Gipssteen en kalksteen

6331 Dolomiet (magnesiumsilicaat), duniet, kalkspaat, olivijn A –
6332 Dolomiet (magnesiumsilicaat), duniet, kalkspaat, olivijn, allen

verkleind, gemalen, tot 32 mm doorsnede
A –

6333 Gipssteen A –
6334 Gipssteen, verkleind, gemalen, tot 32 mm doorsnede A –
6335 Mestkalk, meststof, kalkhoudend, kalkresiduen B –

634 Krijt

6341 Krijt, ruw (calciumcarbonaat, natuurlijk) B –
6342 Krijt, voor het mesten B A

639 Overige ruwe mineralen

6391 Asbest, ruw (-aarde,- gesteente, -meel, -vezels, -generaat),
asbestafval

– – S

6392 Asfalt, asfaltaarde, -stenen, asfaltproducten voor wegenbouw – – S
6393 Bariet (Bariumsulfaat) A –
6394 Veldspaat, fluoriet A –
6395 Bitteraarde, kristalspaat, magnesiet, ook gebrand, gesinterd,

talkaarde
– – S

6396 Aarden, slib, bijv. afval, brak water, puin, tuinaarde, huisvuil,
hunus, hoogovenpuin, infusorieënaarde, kiezelaarde, vuil, slik

– – S 4)

6397 Wassteen A –
6398 Kalizout, niet voor bemesting, bijv. kainiet, carnalliet,

kieseriet, sylviniet, montanal
A –

6399 Mineralen, overige, bijv. Borax, boraatmineralen, verfaarden,
glauberzout (natriumsulfaat), mica, kerniet, korund, cryoliet,
magnesium, fosfaat, kwarts, kwartsiet, speksteen, steatiet,
talksteen, tras, steenbrokken, -breuk

A –

64 CEMENT EN KALK

641 Cement

6411 Cement B –
6412 Cementklinker B –

642 Kalk

6420 Kalk, in brokken, ook gebrand, kalkhydraat, gebluste kalk B –

65 GIPS

650 Gips

6501 Gips, gebrand A –
6502 Gips, ruw, voor het mesten B –
6503 Gips uit rookgasontzwavelingsinrichtingen, overig industrie-

gips
B –

69 OVERIGE MINERALE BOUWSTOFFEN (uitgezonderd glas)

691 Bouwstoffen en andere producten uit natuursteen, puim,

gips, cement en andere stoffen

6911 Asbestcementproducten, bijv bouwstenen en-delen, tegels,
vaten, platen

A – 9)
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6912 Beton- en cementproducten, kunststeenproducten bijv.
bouwstenen, -delen, trottoirstenen, gerede bouwdelen,
tegels, lichte bouwplaten, muurstenen, platen, drempels,
stelwanden, werkstukken

A – 9)

6913 Puimproducten bijv. bouwstenen, -delen A – 9)
6914 Gipsproducten, bijv. bouwplaten, -stenen, -delen A – 9)
6915 Minerale en plantaardige isoleermiddelen, bijv. bouwdelen uit

schuimstoffen, isolatieplaten, vormstukken, matten en platen
van asbest, glaszijde, -watten, -wol, perliet, vermiculiet,
warmtewerende massa

A – 9)

6916 Natuursteen (fabriekssteen), bewerkt en producten daarvan,
bijv. trottoirstenen, mozaiekstenen, straatplaten, straatsteen,
platen, stootstenen, sierstenen, werkstukken van steen

A – 9)

6919 Producten uit andere minerale stoffen, asfaltproducten,
slakkenwol, houtgranietproducten, -massa

A, B – 10)

692 Grofkeramische en vuurvaste bouwstoffen

6291 Dak-en muurbaksteen van gebrande klei, bijv. bakstenen,
bouwstenen, dakpannen, holle bouwstenen, klinkerstenen,
parementstenen, bakstenen

A – 9)

6922 Vuurvaste bouwdelen en stenen, keramische vloer-en
wandplaten, bijv. vloer en muurtegels, platen, chamotte
capsules,-platen, -stenen,-producten silicaatstenen, gres-
waren

A – 9)

6923 Vuurvaste mortel, bijv. gieterijmassa, giethulpstoffen,
mortelmengsels

B –

6924 Stukken van vuurvaste keramische producten, chamotteblok-
ken, -breuk

A –

6929 Overige bouwkeramiek van gebrande klei, bijv. drainbuizen,
kabeldekplaten, vloerplaten, -stenen

A –

7 MESTSTOFFEN

71 NATUURLIJKE MESTSTOFFEN

711 Natuurlijk natronsalpeter

7110 Natriumnitraat (natronsalpeter) – A

712 Ruwe fosfaten

7121 Aluminium-calciumfosfaat, calciumfosfaat, -superfosfaat B A
7122 Apatiet, coproliet, fosforiet , ruwe fosfaten, niet nader

gespecificeerd
B A

713 Kalizout

7131 Kalizout, bijv. kaïniet, carnalliet, kieseriet, sylviniet meststof-
fen van minerale oorsprong niet nader gespecificeerd

A A

7132 Magnesiumsulfaat A –

719 Natuurlijke niet-minerale meststoffen

7190 Meststoffen van plantaardige en dierlijke oorsprong, bijv.
zeevogelmest, hoornafval, compost, -aarde, mergel, mest,
stalmest

– B

72 CHEMISCHE MESTSTOFFEN

721 Fosfaatslakken en Thomasmeel

7210 Fosfaatslakken, Thomasmeel, -fosfaat, -fosfaatmeel, -slakken – B S 11)

722 Andere fosfaatmeststoffen

7221 Ammoniaksuperfosfaat, superfosfaat van voorzure soda,
triple-superfosfaat

– B S 11)

7222 Dicalciumfosfaat (fosforzure kalk) – B S 11)
7223 Diammoniumfosfaat (Diammonfosfaat) – B S 11)
7224 Mestfosfaten, chemische, fosfaatmeststofmiddelen, niet

nader gespecificeerd
– B S 11)
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723 Kalimeststoffen

7231 Kaliumchloride (chloorcalium), Kaliumsulfaat (zwavelzure
kali)

A –

7232 Kaliummagnesiumsulfaat (zwavelzuur kaliummagnesium) A –

724 Stikstofhoudende meststoffen

7241 Ammoniakgas – – S
7242 Ammoniumbicarbonaat, ammoniumchloride (salmiak,

zoutzuur ammoniak), ammoniumnitraat, ammoniumnitraat-
ureum-oplossing, ureum (urea), kalisalpeter, kaliumnitraat,
kalkammonsalpeter, kalstikstof, natronsalpeter, stikstof-
magnesium, stikstofhoudende meststoffen, niet nader
gespecificeerd

– A

7243 Ammnoimusulfaat (zwavelzuur ammoniak), ammonsulfaat,
-loog, ammonsulfaatsalpeter

– A

729 Mengmeststoffen en andere chemisch bereide meststoffen

7290 Samengestelde minerale meststoffen en wel, NPK-
meststoffen, NP-meststoffen, NK-meststoffen,
PK-meststoffen, handelsmeststoffen, mengmeststoffen, niet
nader gespecificeerd

– A

8 CHEMISCHE PRODUCTEN

81 CHEMISCHE GRONDSTOFFEN (uitgezonderd aluminium-

oxide en -hydroxide)

811 Zwavelzuur

8110 Zwavelzuur (oleum), afvalzwavelzuur – – S

812 Natriumhydroxide

8120 Natriumhydroxide, vast, natronhydroxideloog opgelost,
natronloog, sodaloog

A, B A, B 8)

813 Natriumcarbonaat

8130 Natriumcarbonaat (koolzuurhoudend natrium), natron, soda – – S

814 Calciumcarbide

8140 Calciumcarbide – – S

819 Overige chemische grondstoffen (uitgezonderd aluminiu-

moxide en -hydroxide)

8191 Acrylnitril, adipinzuur, aluin, aluminiumacetaat (azijnzuur-
houdende kleiaarde), -fluoride, -formiaat, -sulfaat
(zwavelzuurhoudende kleiaarde, ammoniakgas, ammonia,
ammonsalpeter (ammoniumnitraat, salpeterzuurhoudende
ammoniak) ammoniumfosfaat, -oplossing, ethylbenzol,
ethyleenoxide, vloeibaar, bariumcarbonaat, -chloride
(chloorbarium), -nitraat,-nitriet, -sulfaat, sulfiet, benzol-
koolwaterstofderivaat, loodglit, -oxide, wit (loodcarbonaat),
brandewijn, verouderd; calciumformiaat, -hypochloride
(chloorkalk), -nitraat (kalksalpeter), -fosfaat, -sulfaat (anhy-
driet, synthetisch), Cyanide, Caprolactam , siliciumcarbide,
chroomaluin, -loog, -sulfaat; cumol, dimethylether, methyla-
cetaat, -ether, azijnzuur, anhydride, choorazijnzuur, alcohol,
fluorwaterstof, ethyleenglycol, buthyleenglycol, propyleen
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glycol, glycerine, -loog, -water, ureum, kunstmatig (carba-
mide), hexamethyleendiamine, houtazijn, isopropylalcohol,
kaliumchloraat, -hypochloritloog (kalibleekloog) -nitraat;
kooldyoxide, verdicht, vloeibaar gemaakt; cresol, fenol,
magnesiumcarbonaat, meliamine, natriumacetaat (azijnzuur-
houdend natrium), -chloraat, -fluoride, -formiaat, -nitraat
(natronsalpeter), -fosfaat, -sulfiet (zwavelzuurhoudend
natrium), zwavelnatrium, naftaleenanhydride, retortegrafiet,
roet, zwavelkoolstof, silicium, -carbid, spiritus, gedenatu-
reerd, stikstof, verdicht, vloeibaar gemaakt, styreen,
trichloorethyleen, wasgrondstoffen, waterstof

– – S

8192 Calciumchloride (chloorcalcium), kalkstikstof, chloor,
vloeibaar gemaakt (chloorloog), ijzeroxide, -sulfaat, kalium-
hydroxyde, kaliloog, kaliumbicarbonaat, -carbonaat, silicaat
(waterglas), -sulfaatloog, kaliumcarbonaat, magnesium-
sulfaat, mangaansulfaat, methanol (houtgeest), methylalco-
hol, natriumbicarbonaat (dubbelkoolzuurhoudend natrium),
-bisulfaat (dubbelzwavelzuurhoudend natrium), -nitriet
(salpeterzuurhoudend natrium), -nitrietloog, -silicaat
(waterglas), natronbleekloog; fosforzuur, salpeterzuur,
-afvalzuur, zoutzuur, afvalzuur, zwavel, gereinigd, zwaveldi-
oxyde, zwavelige zuren, zinkoxyde, -sulfaat

– – S

8193 Kaliumchloride (chloorkalium) – – S
8199 Overige chemische grondstoffen, bijv. alcohol, puur (spiritus),

ammoniumchloride (salmiak, zoutzuurhoudende ammoniak),
chloorbenzol, cyaanzout, hardingsmiddel voor ijzer, voor
staal, monochloorbenzol, orthoxylol, paraxylol, radioactieve
stoffen, titaandioxyde (bijv. kunstrutiel, niet nader gespecifi-
ceerd

– – S

82 ALUMINIUMOXYDE EN -HYDROXYDE

820 Aluminiumoxyde en -hydroxyde

8201 Aluminiumoxyde B –
8202 Aluminiumhydroxyde (aluminiumhydraat) B –

83 BENZOL, TEREN EN ANDERE DERIVATEN

831 Benzol

8310 Benzol – – S

839 Pek, teer, teeroliën en andere derivaten

8391 Nitrobenzol, benzolderivaten, niet nader gespecificeerd – – S
8392 Oliën en andere derivaten van steenkoolteer, bijv. anthraceen,

slib, decaline, naftaline, geraffineerd, tetraline, xylenol,
solventnafta, toluol, xylol

– – S

8393 Pek en teerpek uit steenkool-en andere minerale teren bijv.
bruinkoolteerpek, houtteerpek, mineraalteerpek, petroleum-
pek, steenkoolteerpek, teerpek, turfpek, -teerpek

– – S 4)

8394 Pek-en teercokes van steenkool- en andere minerale teren,
bijv. bruinkoolteercokes, pekcokes, steenkoolpekcokes,
-teercokes, teercokes

– – S 4)

8395 Gasreinigingsstof – – S
8396 Steenkool-, bruinkool- en turfteer, houtteer, houtteerolie, bijv.

impregneerolie, carbolineum, kreosotol, mineraalteer,
nataline, ruw

– – S

8399 Overige derivaten, bijv. resten van zware olie van
bruinkool-en steenkoolteer

– – S

84 CELSTOF EN OUD PAPIER

841 Houtslijpsel en celstof

8410 Houtstof (houtslijpsel), houtcellulose, cellulose, -afval A –
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842 Oud papier en papierafval

8420 Oud papier, oud karton A –

89 ANDERE CHEMISCHE PRODUCTEN (inclusief zetmeel)

891 Kunststoffen

8910 Kunsthars, kunstharslijm, kunststofafval, kunststof-
grondstoffen, niet nader gspecificeerd

– – S 4)

Mengpolimerisaat van acrylnitraat, van butadieen, van styrol;
polyester, polyvinylacetaat, -chloryde, vinylchloryde

892 Verf-, kleur- en looistoffen

8921 Kleurstoffen, kleuren, verven, lakken, bijv, ijzeroxyde voor het
herstellen van kleuren, emaille, aardkleuren, bereid,
lithopone, menie, zinkoxyde

– – S

8922 Stopverf, kit – – S
8923 Looistoffen, extracten – – S

893 Farmaceutische producten, etherische oliën, reinigings-en

lichaamsverzorgingsmiddelen

8930 Apothekerproducten (geneesmiddelen), cosmetische en
farmaceutische producten, reinigingsmiddelen, zeep,
wasmiddelen, -poeder

– A S 17)

894 Munitie en springstoffen

8940 Munitie en springstoffen – – S

895 Zetmeel en gluten

8950 Stijfsel, aardappelzetmeel, zetmeel, -producten, gluten – A

896 Andere chemische producten

8961 Afval van kunstdraad, -vezels, -garens, van kunststoffen, ook
geschuimd, ook thermoplastisch, niet nader gespecificeerd;
afvalmengzuren van zwavel-en salpeterzuur; electrodenkolen-
afval, -resten, koolstofbasisstof

– – S

8962 Afval en residuen van de chemische industrie, van de
glasindustrie, ijzeroxydehoudend; sulfietloog

– – S

8963 Aceton, ethylacetaat, ethyleenchlorid, ethylglycol, butanol,
butylacetaat, butylglycol, chloorkoolwaterstof, niet nader
gespecificeerd, chloorparrafine, chloroform (trichlormethaan),
dextrin (oplosbaar zetmeel), dichlorethyleen, ontkalkingsmid-
del voor de lederbereiding, glycol, niet nader gespecificeerd,
grafiet, producten, hardingsmengsels voor kunststoffen,
hexachloorethaan, kabelwas, lijm, oplosmiddel, methylchlo-
ride (chloormethyl), -glycol, methyleenchloride, tetra-
chloorethyleen, plantbeschermingsmiddelen, niet nader
gespecificeerd, propylacetaat, -glycol, -producten, terpentine-
olie, tetrachloorbenzol, -koolstof, trichlorbenzol, weekmaker-
mengsels voor kunststoffen

– – S

8969 Chlorotheen, kreosot, chemicaliën, chemische producten, niet
nader gespecificeerd

– – S

9 VOERTUIGEN, MACHINES, ANDERE HALF- EN EINDPRODUC-

TEN, BIJZONDERE TRANSPORTGOEDEREN

12)

91 VOERTUIGEN

910 Voertuigen

9101 Landvoertuigen, ook onderdelen (uitgezonderd voertuig-
motoren), bijv. sleepwagens, fietsen, vrachtauto’s, tractoren;
assen, aslager, -tap

– –

9102 Luchtvaartuigen, ook onderdelen (uitgezonderd motoren) – –
9103 Railvoertuigen, ook onderdelen (uitgezonderde voertuig-

motoren), bijv. locomotieven, waggons, wielbanden,
-schijven

– –

Staatsblad 2001 48 41



1 2 3 4 5 6

lozing in de
vaarweg

Inname dan wel afgifte aan
ontvangstvoorziening t.b.v.:

Opm.

goederen-
nummer

goederensoort lozen op het
riool

bijz.
behandeling

9104 Watervaartuigen, ook onderdelen (uitgezonderd motoren),
bijv, boten, schepen, vlotten, scheepvaarttekens

– –

92 LANDBOUWMACHINES

920 Landbouwmachines en werktuigen

9200 Landbouwmachines en werktuigen, inclusief accesoires,
onderdelen en vervangingsonderdelen

– –

93 ELECTROTECHNISCHE PRODUCTEN; ANDERE MACHINES

931 Electrotechnische producten

9311 Electrisch fornuis, -oven, televisietoestel, telefoonapparatuur,
radioapparatuur, weegapparatuur, wasmachines

– –

9312 Electroden voor electrische apparaten en ovens, electroden-
kool, -pennen; isolatoren

– –

9313 Accumulatoren, -platen, apparaten, electrisch, dynamo’s,
electromotoren, generatoren, kabels, meetapparaten,
transformatoren

– –

9314 Andere electronische producten – –

939 Andere machines, niet nader gespecificeerd (inclusief

voertuigmotoren)

9391 Armaturen, dieselmotoren, kogellagers, rollagers, otto-
motoren, -onderdelen

– –

9392 Graaf-en baggermachines, betonmolens, hefwerktuigen,
kranen, pompen, walsen en andere werktuigen en machines
voor bouwwerkzaamheden

– –

9393 Bureaumachines – –
9394 Gietvormen uit gietijzer, gietvormen, mantels, van ijzer, voor

generatoren, condensatoren, gloeiovens, trommels,
trommelbeslag voor draaiovens

– –

9399 Overige machines, niet nader gespecificeerd – –

94 METAALPRODUCTEN

941 Systeembouwonderdelen en bouwconstructies van metaal

9411 Barakken, schuren, tribunes van metaal, venster, -delen,
palen, poorten, poortkozijnen, deuren, deurkozijnen, van
metaal

– –

9412 Constructies, constructieonderdelen, van metaal – –

949 Andere metaal-producten

9491 Koperwaren, bouten, naven, stopcontacten, draadkabel,
ijzerwaren ook met electrische inrichting, staalvezels, vatenen
flessen van staal voor het vervoer van verdicht of vloeibaar
gas, gietijzerwaren, huishoudapparaten van gietijzer, van
blikstaal, jerrycan, kuip, schroeven en matrijzen, lasdraad,
werktuigen; staalwaren, niet nader gespecificeerd

– –

9492 Ankers voor vaartuigen, bouwstaalmatten, -weefsel, draad,
vlechtdraad, draadpennen, ijzerhouder, -vaten, vormstukken
uit gietijzer, uit staal, ketels, ketens, nagels, klinknagels,
prikkeldraad, staalmatten

– –

9493 Betondraadweefsel, (ijzerdraadweefsel met aangebrachte
betonstukjes)

– –

95 GLAS, GLASPRODUCTEN, KERAMISCHE EN ANDERE

MINERALE PRODUCTEN

951 Glas

9511 Vensterglas, vlakglas, floatglas, glasbouwstenen, glas-
dakpannen, glastegels, isoleerglas, gelaagd glas, onbewerkt
glas

– –

9512 Glas, gemalen, glasafval, -breuk, -scherven A –
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952 Glasproducten, keramische en andere minerale half-en

eindproducten

9521 Asbestproducten, bijv. pakkingen, filterplaten, vilt, karton,
beschermingsbekleding

– –

9522 Glasproducten, bijv. flessen, koppen, servies, gegoten glas,
glasstaven, keramische producten, bijv vormstukken uit
kleiaarde of steengoed, klei-en Pottenbakkersproducten

– –

9529 Andere minerale half-en eindproducten, niet nader gespecifi-
ceerd

– –

96 LEDER, LEDERWAREN, TEXTIEL, BEKLEDING

961 Leder, pelswerk, lederwaren

9610 Pelzen, huiden, leder, bontwerk – –

962 Garens, weefsel en aanverwante artikelen

9620 Chemiedraden, -garens, draden en garens van plantaardige
spinstoffen van dierenharen, van wol, vilt, -waren, weefsels
en stoffen, jute zakken, dekzeilen, touwwerk, tapijten, watten

– –

963 Bekleding, schoenen, reisartikelen

9630 Bekleding, lederwaren, pelswaren, textiel – –

97 ANDERE HALF-EN EINDPRODUCTEN

971 Rubberwaren

9710 Vloerbedekking, rubberbanden, guttapercha, bewerkt, buizen,
schuimrubber

– –

972 Papier en karton

9721 Bitumenvilt, -papier, -karton, dakvilt, viltkarton, teervilt,
-papier, -karton

– A

9722 Karton, behangpapier, perkamentpapier, golfkarton,
celstofwatten

– A

9723 (In)pakpapier, papier in rollen, krantepapier – A

973 Papier-en kartonproducten

9730 Papier-en kartonproducten – A

974 Drukwerk

9740 Boeken, kranten, drukwerken, niet nader gespecificeerd – –

975 Meubelen en inrichtingsvoorwerpen

9750 Meubelen, onderdelen en inrichtingsvoorwerpen, niet nader
gespecificeerd

– –

976 Hout-en kurkwaren

9760 Barakken, huizen, schuren, tribunes van hout, bouw-
onderdelen (houtconstructies), vaten, vensters, -delen, lijsten,
fineerbladen, hardvezelplaten, huishoudapparaten, hout-
pleisterblokken, -platen, houtspaan, bijzonder gefabriceerd
(bijv. voor korven, doosjes), houtwol, triplex, -platen, dragers
van hout, kurkwaren

– –

979 Andere eindproducten

9790 Apparaten, instrumenten, inclusief accesoires en onderdelen
voor chemische, medische, natuurkundige doeleinden,
borstelwerk, vlecht-en korfproducten, kunststofproducten,
muziekinstrumenten, sanitair

– –
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99 BIJZONDERE TRANSPORTGOEDEREN (inclusief stukage- en

stukgoed)

991 Gebruikte verpakkingen, verpakkingsmiddelen

9910 Containers, kabelhaspels, emballage, pallets, allen gebruikt;
gebruikte voertuigen (trailer, chassis); andere verpakking-
smiddelen, niet nader gespecificeerd

– –

992 Werktuigen van bouwondernemingen, circusartikelen, o.a.

9920 Bouw-en etalagegereedschappen, gebruikt – –

999 Groepage- en stukgoed; transportgoederen die gezien hun

aard niet onder een van de groepen zijn te brengen

9991 Wapens, inclusief accesoires en onderdelen – –
9999 Goederen niet nader gespecificeerd – –

Opmerking:
1) Gegarandeerd onbehandeld
2) Voor onbehandeld hout: A

Voor behandeld (geïmpregneerd) hout: B
3) Voor gebeitst zaad: S
4) S: Sproeien over opslag op de wal
5) Voor in wateroplosbare metaalzouten: S
6) Indien met minerale olie besmeurd: S
7) Indien gedenatureerd: S
8) Vast: B

Loog: A
9) I.p.v. asbest: vezelcement

10) Voor houtgranietmassa: B, voor alle overigen: A
11) Indien vacuümschoon niet mogelijk, dan S
12) Bij stukgoed zie inleidende opmerking onder c)
13) Plantaardig: A

Dierlijk: B
14) Meel: B
15) Afval en schroot A, overig B
16) Afval: S
17) Indien geneesmiddelen: S
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BIJLAGE 3, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 76 VAN HET SCHEEPS-
AFVALSTOFFENBESLUIT RIJN- EN BINNENVAART

GRENS- EN CONTROLEWAARDEN VOOR ZUIVERINGSINSTAL-
LATIES AAN BOORD VAN PASSAGIERSSCHEPEN

Tabel 1. Grenswaarden voor de typekeuring

parameter concentratie proef

biochemisch zuurstofverbruik (BZV5) 25 mg/l 24-uurs mengproef gehomogeni-
seerd

ISO N5815 van 1981 40 mg/l Steekproef, gehomogeniseerd

chemisch zuurstofverbruik (CZV) 125 mg/l 24-uurs mengproef, gehomogeni-
seerd

ISO N6060 van 1986 180 mg/l steekproef, gehomogeniseerd

Tabel 2. Controlewaarden voor een steekproef ten aanzien van het functioneren

parameter concentratie proef

biochemisch zuurstofverbruik (BZV5)
ISO N5815 van 1981

40 mg/l steekproef, gehomogeniseerd

chemisch zuurstofverbruik (CZV)
ISO N6060 van 1986

180 mg/l steekproef, gehomogeniseerd
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NOTA VAN TOELICHTING

I. ALGEMEEN DEEL

HOOFDSTUK 1. INLEIDING

Het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart bevat voorschriften
die nodig zijn ter uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg
tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van
afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293), verder aan te duiden als
het verdrag. Een wetsvoorstel voor de goedkeuring en uitvoering van het
verdrag is ingediend bij Koninklijke boodschap van 23 januari 1998
(Kamerstukken II 1997/98, 25 851, nrs. 1–3). De beoogde wet is inmiddels
op 26 november 1998 tot stand gekomen (Stb. 687); deze wet bevat met
name wijzigingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO),
de Wet milieubeheer (Wm) en het Burgerlijk Wetboek (BW). In de
paragrafen 6 en 7 van de memorie van toelichting bij genoemd
wetsvoorstel is een uiteenzetting opgenomen over de hoofdlijnen van de
omzetting van het verdrag in de Nederlandse rechtsorde. In dat kader is in
onderdeel 7.3 aangekondigd, dat de concrete voorschriften ter omzetting
van het verdrag in verband met de onderlinge samenhang en ter wille van
de overzichtelijkheid worden gebundeld in één algemene maatregel van
bestuur, die wordt gebaseerd op de genoemde drie wetten. Daarmee
werd gedoeld op het Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart, dat
hierna kortweg wordt aangeduid als het besluit of het SB.

Het besluit is tot stand gebracht onder medeverantwoordelijkheid van
de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
en van Justitie; deze nota van toelichting is dan ook mede namens de
genoemde ministers vastgesteld.

Het algemeen deel van deze nota bevat achtereenvolgens uiteenzet-
tingen over de hoofdlijnen van het verdrag, de opzet en indeling van het
besluit en een hoofdstuksgewijze toelichting, waarna aandacht wordt
besteed aan de gevolgen voor het milieu en voor het bedrijfsleven, de
handhaving alsmede de wijze waarop het besluit is voorbereid.

De nota van toelichting omvat drie bijlagen. De eerste bijlage is een lijst
met gebruikte afkortingen. In de eveneens bij deze nota van toelichting
gevoegde transponeringstabel a is per artikel van het verdrag, met
inbegrip van de daarbij behorende Uitvoeringsregeling, aangegeven door
welke bepalingen van het SB dan wel van de wetten waarop het SB
berust, dat artikel in de Nederlandse wetgeving is omgezet. De bij deze
toelichting gevoegde transponeringstabel b geeft per artikel van het SB
aan welke bepaling van het verdrag of de Uitvoeringsregeling daarmee
wordt omgezet en waar de nationale wettelijke grondslag is gelegen.

HOOFDSTUK 2. HOOFDLIJNEN VAN HET VERDRAG

Het verdrag houdt een eenvormig regime in voor de verzameling van
scheepsafvalstoffen aan boord van schepen en de afgifte aan en inname
door overslaginstallaties en ontvangstinrichtingen, een en ander met
betrekking tot de scheepvaart op de Rijn en een groot aantal daarmee
direct of indirect in verbinding staande vaarwegen.

Belangrijke uitgangspunten van het verdrag zijn:
– een verbod tot lozing van afval;
– vermindering van afvalproductie;
– de vervuiler betaalt;
– geen concurrentievervalsing.
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Het verdrag bestrijkt drie deelterreinen, die hierna achtereenvolgens
worden aangeduid in de terminologie van het SB – die nader aan de orde
komt in onderdeel 4.1.1 van deze toelichting – telkens met tussen haakjes
de desbetreffende verdragstermen:

A. olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen (olie- en vethoudend
scheepsbedrijfsafval);

B. afval van de lading (afval van de lading);
C. overige scheepsafvalstoffen (overig scheepsbedrijfsafval), d.w.z.

huisvuil, afvalwater, zuiveringsslib, slops, alsmede gevaarlijke afval-
stoffen, voorzover niet vallend onder A of B. Het gaat hier dus om
afvalcomponenten uit de particuliere huishouding alsmede uit bedrijfs-
voering aan boord.

Op de verdragsstaten rust met betrekking tot alle drie genoemde
hoofdcategorieën van scheepsafvalstoffen de verplichting zorg te dragen
voor het inrichten of doen inrichten van een goed gespreid net van
ontvangstinrichtingen (artikel 4).

Het geografische bereik van het verdrag omvat alle voor de binnenvaart
openstaande vaarwegen in Nederland, Duitsland en België, en voorts in
Zwitserland de Rijn vanaf Rheinfelden, in Frankrijk met name de Rijn en
een deel van de gekanaliseerde Moezel, alsmede voor de delen B en C (zie
hierna onderdeel 2.2) enige grote Noord-Franse kanalen, en in Luxemburg
de Moezel (artikel 2 en bijlage 1 van het verdrag).

Het verdrag bevat naast de hoofdtekst («mantel») twee bijlagen. Bijlage
1 geeft de precieze aanduiding van de vaarwegen waarop het verdrag van
toepassing is. Bijlage 2 is aangemerkt als Uitvoeringsregeling en wordt in
deze memorie ook kortweg als zodanig aangeduid; deze bijlage houdt een
concretisering van diverse verdragsbepalingen in. Bij de Uitvoerings-
regeling behoren vijf aanhangsels: het Model voor het olie-afgifteboekje
(Aanhangsel I), de Eisen aan het nalenssysteem (Aanhangsel II), de
Losstandaarden en afgifte-/innamevoorschriften met betrekking tot het
geoorloofd lozen van waswater, regen- en ballastwater met lading-
restanten, in deze memorie kortweg aan te duiden als Stoffenlijst
(Aanhangsel III), de Model-losverklaring (Aanhangsel IV) en de Grens- en
controlewaarden voor zuiveringsinstallaties aan boord van passagiers-
schepen (Aanhangsel V).

In hoofdstuk 4 van deze toelichting wordt per hoofdstuk van het SB een
nadere uiteenzetting over het verdrag opgenomen.

HOOFDSTUK 3. ALGEMENE ASPECTEN VAN HET SB

3.1. Indeling

Het besluit sluit aan bij de inhoud van het verdrag en de Uitvoerings-
regeling, ook wat betreft de volgorde van de te regelen materie.
Hoofdstuk 1 regelt enkele onderwerpen die de deelterreinen A, B en C
overstijgen, waarna die drie deelterreinen achtereenvolgens aan de orde
komen in de hoofdstukken 2, 3 en 4. Wel is op deelterrein A de regeling
van taken en positie van het nationaal instituut, die voor de justitiabelen
niet van direct belang is, afgezonderd en ondergebracht in hoofdstuk 5
van het besluit. Hoofdstuk 6 bevat enkele wijzigingen van andere
besluiten, alsmede overgangsbepalingen en technische bepalingen.

Bij het besluit behoort een drietal bijlagen. Bijlagen 1 (modellen met
betrekking tot de nalensinstallatie) en 2 (stoffenlijst) houden verband met
hoofdstuk 3, bijlage 3 (boordzuiveringsinstallatie) behoort bij hoofdstuk 4.

3.2. Verhouding WVO en Wm

De inhoud van het SB ligt, afgezien van de privaatrechtelijke aspecten
die in de toelichting bij hoofdstuk 3 van het SB aan de orde komen, in het
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grensgebied van de WVO en de Wm. Aan de ene kant kent het verdrag
voorschriften die direct gericht zijn op het tegengaan van verontreiniging
van oppervlaktewater en dus kunnen worden omgezet in WVO-kader, aan
de andere kant gaat het om bepalingen inzake het net van inzamel-
voorzieningen, waarvan de omzetting dient te geschieden in het kader van
het hoofdstuk Afvalstoffen van de Wm. Tussen de uitersten in bevinden
zich onder andere de bepalingen aangaande het laden en lossen, die
soms direct het voorkomen van waterverontreiniging betreffen, maar ook
wel langs indirecte weg dat doel dienen en dan primair strekken tot het
voorkomen van het ontstaan van (onnodig veel) afval. In het besluit is, in
lijn met het gestelde in de onderdelen 7.1 en 7.2 van de memorie van
toelichting bij het in de inleiding genoemde wetsvoorstel, de volgende
afbakening WVO-Wm gevolgd.

De regels ten aanzien van hetgeen aan boord van schepen geschiedt
met betrekking tot scheepsafvalstoffen en het voorkomen van het
ontstaan daarvan, met inbegrip van het lozingsverbod, alsmede de
verplichtingen met betrekking tot het aan boord beschikbaar hebben van
het olie-afgifteboekje en de losverklaring, worden gebaseerd op de WVO.
Ook het voorschrift ten aanzien van de losstandaard die is vereist bij het
ter beschikking stellen van het schip voor het vervoer van zaken berust op
de WVO. Bij deze onderwerpen lijkt het belang van tegengaan van
waterverontreiniging overheersend.

Voorts wordt het financieringsstelsel voor de inzameling van olie- en
vethoudend scheepsafval omgezet in het kader van de WVO. Het vormt
een belangrijk – zij het indirect werkend – instrument voor het tegengaan
van verontreiniging van het oppervlaktewater. Enige cruciale gedrags-
voorschriften in het kader van dit stelsel richten zich tot de schipper, met
name de verplichtingen tot het overleggen van zegels bij het bunkeren en
tot het bewaren van de afschriften van de bunkerverklaringen. De
handhaving hiervan kan in de praktijk goed gecombineerd worden met
handhavingsactiviteiten ten aanzien van andere gedragsvoorschriften die
ter uitvoering van het verdrag in WVO-kader worden omgezet (met name
inzake het bijhouden van een olie-afgifteboekje). Ook pleit de overweging
dat de binnenvaartbranche ingevolge het verdrag institutioneel een rol
speelt bij de uitvoering van dit financieringsstelsel – artikel 9, tweede lid,
van het verdrag eist dat in het aan te wijzen nationale instituut vertegen-
woordigers van deze bedrijfstak worden opgenomen – voor een omzetting
in het kader van een wet waarvoor de Minister van Verkeer en Waterstaat
de eerste verantwoordelijkheid draagt. Deze minister heeft immers uit
anderen hoofde reeds een belangrijke bemoeienis met de binnenvaart.

De voorschriften ten aanzien van het milieuvriendelijk laden en lossen
van schepen, met inbegrip van de daarbij behorende verplichtingen
inzake losverklaringen, berusten in hoofdzaak op de Wm. Voorts worden
in Wm-kader de verdragsbepalingen ten aanzien van de inzameling
omgezet; dit betreft de innameplicht van ontvangstinrichtingen en de
verplichting tot het invullen van het desbetreffende deel van de
losverklaring.

3.3. Verhouding milieuvoorschriften en Burgerlijk Wetboek

In het verdrag en met name in deel B van de Uitvoeringsregeling zijn
publiekrechtelijke milieuvoorschriften verweven met privaatrechtelijke
bepalingen inzake de onderlinge verdeling van de verplichtingen van de
verlader, de vervoerder en de ladingontvanger. Zie hiervoor de artikelen 8
en 13 van het verdrag, voorzover daaraan uitwerking is gegeven in de
artikelen 7.01 tot en met 7.09 van de Uitvoeringsregeling.

De genoemde bepalingen van het verdrag en de Uitvoeringsregeling
houden – veelal binnen het kader van één en dezelfde bepaling – enerzijds
inhoudelijke eisen in betreffende in acht te nemen losstandaarden en het
omgaan met bepaalde soorten afvalstoffen, alsmede daarop aansluitende
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administratieve verplichtingen, anderzijds een afbakening van de
gehoudenheid tot de naleving van die voorschriften tussen de verlader,
vervoerder en ladingontvanger, alsmede de exploitant van de overslag-
installatie.

Het voorgaande brengt met zich mee dat een aantal bepalingen van het
verdrag en de Uitvoeringsregeling zowel in een publiekrechtelijk als in een
privaatrechtelijk kader wordt omgezet. De in de bedoelde bepalingen
vervatte inhoudelijke eisen worden bij de omzetting neergelegd in
publiekrechtelijke milieuvoorschriften in het kader van de Wm of de WVO.
Voorzover de bepalingen zich richten op de onderlinge rechtsverhou-
dingen van de betrokkenen met betrekking tot het in acht nemen van de
milieuvoorschriften, worden deze omgezet in het kader van het BW. Dit
laatste betreft hoofdstuk 3, paragraaf 11, van het SB.

3.4. Inhoud SB in relatie tot wettelijke grondslag

Zoals is vermeld in de inleiding, zijn in het kader van de goedkeurings-
en uitvoeringswet voor het verdrag enige wijzigingen in de WVO, de Wm
en Boek 8 van het BW aangebracht. Die wetten bieden daardoor thans een
geschikte basis voor de verdere omzetting van het verdrag in dit besluit.

Wat betreft de WVO is in de eerste plaats van belang, dat artikel 2f van
die wet thans met betrekking tot scheepsafvalstoffen de basis geeft voor
een wat ander type algemene regels dan tot nog toe was voorzien in het
kader van de artikelen 2a en volgende van die wet. De op artikel 2f van de
WVO gebaseerde regels van dit besluit hebben weliswaar betrekking op
het brengen van scheepsafvalstoffen in oppervlaktewateren, maar
strekken in vergaande mate tot het voorkomen van zodanige lozingen.
Daarom is noch een vergunningplicht, noch een verplichting tot vooraf-
gaande melding van lozingen als vervat in artikel 2b van de WVO zinvol in
dit kader; het verdrag voorziet daar ook niet in. Ook meer in het bijzonder
bevat artikel 2f een uitdrukkelijke wettelijke basis voor de preventief
gerichte algemene regels van het SB, met name ten aanzien van de staat
van reiniging waarin een schip voor vervoer moet worden aangeboden.
Daarnaast bevat het besluit op basis van het nieuwe hoofdstuk IVA van de
WVO de uitwerking van enige onderdelen van het financieringsstelsel
voor de inzameling en verwijdering van olie- en vethoudende scheeps-
afvalstoffen. Dat stelsel omvat een bestemmingsheffing die niet goed past
in het kader van hoofdstuk IV van de WVO (heffingen, bijdragen en
rechten), mede gezien de rol van het nationaal instituut die ingevolge het
verdrag moet worden geregeld. Hoofdstuk IVA van de WVO bevat enige
hoofdelementen van de heffingsregeling: de aanwijzing van de heffings-
grondslag, het belastbare feit, de heffingplichtigen en de basis van het
tarief. Voorts regelt het de naheffing. De verdere uitwerking is aan het SB
overgelaten.

Het verdient vermelding, dat ingevolge de wet van 16 maart 2000,
houdende vervanging van hoofdstuk IV van de WVO (Stb. 135) enige
technische verbeteringen worden aangebracht in genoemd hoofdstuk IVA
en voorts de artikelen 23a en volgende van dat hoofdstuk worden
vernummerd tot 28a en volgende. Bij de verwijzingen naar die artikelen in
het SB en deze nota van toelichting is uitgegaan van die nieuwe
nummering. Eveneens is hier vermeldenswaard, dat enige terminolo-
gische aanpassingen zullen worden aangebracht in hoofdstuk IVA van de
WVO indien het voorstel van wet tot wijziging van de Wet milieubeheer
(structuur verwijdering afvalstoffen), zoals aangepast bij nota van
wijziging (Kamerstukken II 1999/2000, 23 638, nr. 6) kracht van wet
verkrijgt en in werking treedt. Met name wordt de term «verwijderings-
bijdrage» bij die gelegenheid vervangen door «afvalbeheersbijdrage». De
hieruit voortvloeiende wijzigingen in het SB zullen worden bewerkstelligd
via een nog op te stellen algemene maatregel van bestuur houdende
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aanpassing van diverse bestaande uitvoeringsregelingen aan de nieuwe
terminologie.

De bepalingen van het SB die liggen in de sfeer van de Wm vinden
voornamelijk hun basis in artikel 8.44 van die wet. Daarbij gaat het om de
verplichtingen voor degene die een inrichting in de zin van de Wm drijft.
Te denken valt aan een inrichting die behoort tot een ontvangst-
voorziening (een inrichting die wordt gedreven door een inzamelaar van
afvalstoffen) en voorts, wat betreft hoofdstuk 3, aan een overslag-
inrichting (een inrichting voor het laden en lossen van schepen). Zodanige
inrichtingen komen grotendeels overeen met datgene wat in het verdrag
wordt aangeduid met overslaginstallatie. Voorzover laden en lossen niet
plaatsvinden in het kader van een overslaginrichting, wordt toepassing
gegeven aan artikel 10.4 Wm. Daarbij worden rechtstreeks voorschriften
gericht tot degene die laadt dan wel degene die lost.

Bij de bovenvermelde wijzigingswet is in de Wm een wijziging
aangebracht in de bepalingen over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen
en van gevaarlijke afvalstoffen, met het oog op omzetting van de
verdragsbepalingen ten aanzien van het olie-afgifteboekje en de
losverklaring. Artikel 10.35a, tweede lid, van de Wet milieubeheer voorziet
in een verplichting voor inzamelaars om deze documenten in te vullen.

Door de wijzigingswet is in het BW een artikel ingevoegd ter omzetting
van het bepaalde in de artikelen 8 en 13 van het verdrag, alsmede de
artikelen 7.01 tot en met 7.08 van Deel B van de Uitvoeringsregeling,
betreffende milieuvoorschriften met betrekking tot het laden en lossen.
Deze verplichtingen kwamen voorheen niet uitdrukkelijk aan de orde in
Boek 8 van het BW. De onderlinge afbakening van de gehoudenheid tot
naleving van de desbetreffende verplichtingen tussen de afzender, de
vervoerder, de ontvanger en de exploitant van de overslaginstallatie
wordt thans geregeld in Boek 8, titel 10, afdeling 2, van het BW, in een
nieuw artikel 8:929a. Dit artikel houdt mede in dat de afzender en de
ontvanger voorzover het hun onderlinge verplichtingen betreft anders
kunnen overeenkomen.

In aansluiting op het bepaalde in artikel 28k van de WVO voorziet het SB
er in dat de uitvoering van bepaalde bindende besluiten van de Confe-
rentie van Verdragsluitende Partijen met betrekking tot de verwijderings-
bijdrage voor de inzameling en verdere verwerking van olie- en
vethoudende scheepsafvalstoffen wordt geregeld in een ministeriële
regeling. Het gaat daarbij om een in voorbereiding zijnd besluit van de
conferentie over vermindering van de verwijderingsbijdrage met
betrekking tot schepen die zijn uitgerust met bepaalde technische
voorzieningen ter voorkoming van het ontstaan van afval.

3.5. Ontvangstvoorzieningen

De verplichting voor de verdragsstaten om zorg te dragen voor de
inrichting van een net van ontvangstinrichtingen wordt in Nederland voor
de delen A, B en C van het verdrag verschillend vormgegeven. Daarbij
past overigens de opmerking dat het in Nederland in de praktijk zal gaan
om enige verdere uitbouw van het bestaande net van inzamel-
voorzieningen. Voor deel A ligt hier een taak voor het nationaal instituut
en wordt dit geregeld in hoofdstuk 5 van het SB. Voor deel B is de
verdragsstaten in artikel 5.02 van de Uitvoeringsregeling een termijn van
5 jaar gegeven om het net op of uit te bouwen. Ter zake is het
voorzieningenbeleid thans in voorbereiding, waarbij overwogen wordt dit
te regelen in een afzonderlijke algemene maatregel van bestuur. Dit
laatste geldt eveneens voor deel C, waarvoor grotendeels in artikel 8.02
van de Uitvoeringsregeling ook termijnen van enige jaren zijn vastgelegd.
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HOOFDSTUK 4. TOELICHTING PER HOOFDSTUK VAN HET SB

4.1. Hoofdstuk 1 SB

4.1.1. Begripsbepalingen

Veel van de begripsomschrijvingen zijn ontleend aan die van het
verdrag, doch soms ontdaan van niet strikt nodige dan wel verwarrende
elementen. Ten behoeve van de handhaafbaarheid van het besluit is op
enkele punten, ter verhoging van de eenduidigheid, voorzien in de
mogelijkheid van nadere concretisering van begrippen bij ministeriële
regeling.

Voorts brengt het gebruikmaken van de WVO, de Wm en het BW met
zich mee dat aangesloten wordt bij de terminologie van die wetten. Het
belangrijkste verschil schuilt in de aanduiding van de afvalstoffen die in
het verdrag worden aangeduid als scheepsbedrijfsafval, onder te verdelen
in olie- en vethoudend scheepsbedrijfsafval en overig scheepsbedrijfs-
afval. Het gaat hier om afvalstoffen – daaronder begrepen afvalwater – die
bij het in bedrijf zijn alsmede het onderhoud aan boord van een schip
ontstaan. Deze worden in het SB aangeduid als olie- en vethoudende
scheepsafvalstoffen. Gebruik van de term «scheepsbedrijfsafval» wordt in
het SB vermeden, omdat het verdrag met die term mede doelt op
gevaarlijke afvalstoffen in de zin van de Wm, welke volgens die wet niet
als bedrijfsafvalstoffen worden aangemerkt.

Zie voor terminologische aspecten ook onderdeel 4.3.2 en de toelichting
bij artikel 1 van het SB.

4.1.2. Reikwijdte

Het besluit geldt ingevolge artikel 2 met betrekking tot alle schepen die
zich bevinden op de voor het openbare scheepvaartverkeer openstaande
binnenwateren, daaronder begrepen de daarin aanwezige waterstaats-
werken. Deze binnenwateren zijn de scheepvaartwegen, bedoeld in artikel
1, onder d, van de Scheepvaartverkeerswet, met uitzondering van de in
die bepaling afzonderlijk vermelde Nederlandse territoriale zee.

Het verdrag kent in de delen A, B en C verschillende uitdrukkelijke
uitzonderingsbepalingen voor zeeschepen. Deze strekken ertoe te
vermijden dat een overlap zou optreden met het regime van het op 2
november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal verdrag ter
voorkoming van verontreiniging door schepen (Trb. 1975, 147), het
zogenaamde Marpol-verdrag. Laatstgenoemd verdrag beoogt
bescherming van het zeemilieu en richt zich op zeeschepen. Het SB bevat
in verband hiermee een algemene uitzonderingsbepaling voor
zeeschepen die zich bevinden in zeehavens of op daarheen leidende
zeetoegangswegen, alsmede enige aanvullende specifieke uitzonde-
ringen.

Gelet op de uitdrukkelijk in de considerans van het verdrag vermelde
strekking om concurrentievervalsing te voorkomen, is het niet de
bedoeling van de opstellers geweest dat het verdrag van toepassing zou
zijn op de recreatievaart. In het SB is hiervoor een algemene uitzondering
opgenomen. Het in deel A opgenomen financieringssysteem is overigens
naar zijn aard reeds niet van toepassing met betrekking tot de pleziervaar-
tuigen, nu de accijnsvrije levering van gasolie aan zodanige vaartuigen
niet is toegestaan. Ook deel B (afval van de lading) betreft naar zijn aard
niet de recreatievaart.

4.1.3. Algemene verboden en voorschriften

Het lozingsverbod van artikel 4 SB vormt een vooraanstaand element in
het besluit, in navolging van artikel 3 van het verdrag. Het verbod betreft
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lozingen vanaf schepen; dit is een deelcategorie van de in artikel 1, derde
lid, van de WVO bedoelde lozingen, die anders dan met behulp van een
werk plaatsvinden. Voor laatstbedoelde lozingen geldt in het algemeen
reeds een lozingsverbod behoudens vergunning ingevolge artikel 4 van
het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, WVO. In dat artikel wordt
ingevolge hoofdstuk 6 van het SB een uitzonderingsbepaling opgenomen
voor gedragingen die onder het SB vallen. De afbakening tussen de
lozingsverboden van genoemd WVO-uitvoeringsbesluit en het SB komt
nader aan de orde in onderdeel 5.1 van deze toelichting.

Artikel 4 van het SB kent geen vergunningstelsel; in de hoofdstukken 3,
4 en 6 zijn wel enige uitzonderingen ten aanzien van het lozingsverbod
opgenomen.

Voorts geldt een algemene waarschuwingsplicht: de schipper dient
ingevolge de artikelen 2.01, tweede lid, 6.01, derde lid, en 9.01, tweede lid,
van het verdrag bij (dreigende) lozing van een stof waarvoor het lozings-
verbod geldt onverwijld de dichtstbijzijnde bevoegde autoriteit te
waarschuwen. Met het oog op een goede naleving van deze verplichting –
die juist in kritieke situaties van groot belang is – is bij de omzetting in
artikel 6 j° artikel 1, eerste lid, onder m, van het SB ten aanzien van
«bevoegde autoriteit» in beginsel gekozen voor de bevoegde autoriteiten
in de zin van het voor de desbetreffende vaarweg geldende geldend
reglement krachtens de Scheepvaartverkeerswet. Deze bevoegde
autoriteiten zijn voor de scheepvaart bekende functionarissen. Te denken
valt aan haven- en sluismeesters en ambtenaren die een toezichthou-
dende rol vervullen. Deze functionarissen zullen op hun beurt snel contact
moeten leggen met de daarvoor in aanmerking komende functionarissen
van de waterkwaliteitsbeheerder van het desbetreffende oppervlakte-
water.

Artikel 7 SB houdt een algemeen verbod van het verbranden van
scheepsafval in. Hiermee worden de artikelen 2.02, tweede lid, en 9.03,
tweede lid, van de Uitvoeringsregeling omgezet. Het verbod geldt mede
met betrekking tot afval van de lading. Deel B van de Uitvoeringsregeling
kent weliswaar niet een afzonderlijk verbod tot verbranding aan boord van
zodanig afval, maar een dergelijk verbod ligt wel besloten in het stelsel
van deel B, nu dit niet behoort tot een van de voorgeschreven of
toegelaten wijzen waarop een schip van afval van de lading kan worden
ontdaan. Uit een oogpunt van handhaafbaarheid wordt in het SB volstaan
met één algemene verbodsbepaling.

De algemene zorgplicht van het verdrag houdt een zorgvuldigheids-
norm in met betrekking tot scheepsafval, die wat specifieker is dan de
algemene zorgplicht van artikel 1.1a van de Wm voor wat betreft
elementen «zo gering mogelijk houden van de hoeveelheid scheepsafval»
en «vermenging van de verschillende afvalsoorten zo veel mogelijk te
voorkomen». De bedoelde elementen zijn echter nader uitgewerkt in
verschillende specifieke voorschriften van het verdrag, bij voorbeeld de
preventief gerichte bepalingen van de artikelen 7.02 en 7.03, alsmede de
verplichtingen tot gescheiden houden van afvalsoorten van de artikelen
2.02 en 9.03. Laatstgenoemde bepalingen worden omgezet in afzonder-
lijke SB-voorschriften. Om deze reden en om te voorkomen dat een
veelheid van zorgplichtbepalingen ontstaat die elkaar grotendeels
overlappen, wordt de zorgplicht niet afzonderlijk omgezet in een
SB-bepaling. In de artikelen 1.1a en 10.3 van de Wm zijn reeds algemene
zorgplichten geformuleerd, die mede voorzien in omzetting van de
zorgplicht van het verdrag.
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4.2. Hoofdstuk 2 SB: olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen

4.2.1. Inhoud verdrag

Het verdrag neemt de voorheen in het kader van het Rijnvaart-
politiereglement geldende voorschriften over ten aanzien van gescheiden
verzameling en bewaring van de afvalstoffen aan boord, alsmede
regelmatige afgifte aan ontvangstinrichtingen en registratie van de afgifte
via een olie-afgifteboekje.

Voor de betaling van de kosten van de inzameling en verdere verwij-
dering van olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen wordt een systeem
van indirecte financiering voorzien. Dit systeem omvat een verplichte
verwijderingsbijdrage waarvan de hoogte is gerelateerd aan de
inzamelings- en verwijderingskosten en die in rekening wordt gebracht
naar rato van de aan de schepen geleverde hoeveelheden gasolie (artikel
6). De verwijderingsbijdrage wordt betaald met behulp van zegels die in
elke verdragsstaat worden verkocht door een nationaal instituut. De
regeling houdt in dat de schipper van een binnenvaartschip bij het
bunkeren van gasolie een hoeveelheid zegels afgeeft waarvan de waarde
overeenkomt met de verschuldigde verwijderingsbijdrage voor de
gebunkerde hoeveelheid gasolie. Het bunkerbedrijf draagt zorg voor het
ongeldig maken van de zegels. De waarde van de overgelegde zegels
wordt met de geleverde hoeveelheid gasolie vermeld op een zogenaamde
bunkerverklaring. Voor de desbetreffende schepen bestaat de
mogelijkheid van afgifte van olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen
aan daartoe aangewezen ontvangstinrichtingen, zonder dat bij die
gelegenheid kosten in rekening worden gebracht.

Jaarlijks wordt het tarief van de verwijderingsbijdrage bepaald. Bij de
inwerkingtreding van het verdrag zal dit ongeveer 1,5 cent per liter
verkochte gasolie bedragen.

Voor de organisatorische kant en internationale aspecten van het
financieringssysteem voor de inzameling en verdere verwijdering van
olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen wordt verwezen naar onderdeel
4.5 van deze toelichting.

4.2.2. Uitvoering in het SB

Hoofdstuk 2 van het SB betreft de uitvoering van het gedeelte van het
verdrag dat betrekking heeft op olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen,
afgezien van de in hoofdstuk 5 SB opgenomen bepalingen ten aanzien
van het nationaal instituut. Binnen hoofdstuk 2 kan onderscheid gemaakt
worden naar enerzijds algemene voorschriften, gebaseerd op artikel 2f
van de WVO voor de schipper en op de artikelen 8.44 en 10.35a Wm voor
degene die de ontvangstinrichting drijft, en anderzijds de uitwerking van
het bepaalde in hoofdstuk IVA van de WVO ten aanzien van de verplichte
verwijderingsbijdrage, in welk kader voorschriften zijn opgenomen voor
de eigenaar van een gemotoriseerd schip, de schipper en de leverancier
van gasolie.

Het beoogde besluit van de conferentie inzake gedeeltelijke teruggaaf
van de verwijderingsbijdrage met betrekking tot schepen die zijn uitgerust
met voorzieningen ter beperking van het ontstaan van afval wordt
uitgevoerd via een ministeriële regeling op basis van artikel 29.

4.2.3. Reikwijdte van hoofdstuk 2

Op het terrein van hoofdstuk 2 SB zijn in hoofdzaak de volgende
afbakeningen relevant:

– de verplichtingen inzake verzameling aan boord en afgifte van olie- en
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vethoudende scheepsafvalstoffen gelden slechts met betrekking tot
gemotoriseerde schepen die gasolie gebruiken; dit is verwerkt in artikel 9
SB;

– de verwijderingsbijdrage van het verdrag geldt eveneens voor
gemotoriseerde schepen die gasolie verbruiken; dit ligt vast in artikel 28b
WVO, dat mede de reikwijdte van de desbetreffende artikelen van het SB
beperkt;

– het verdrag kent een uitzondering voor zeeschepen, die voor wat
betreft de verwijderingsbijdrage reeds is vastgelegd in artikel 28b, tweede
lid, WVO en verder is verwerkt in artikel 9 SB.

4.2.4. Betaling van de verwijderingsbijdrage

In artikel 28c van de WVO is bepaald dat de betaling van de
verwijderingsbijdrage plaatsvindt volgens bij algemene maatregel van
bestuur te stellen voorschriften. Deze voorschriften zijn voor de duide-
lijkheid samengebracht in een afzonderlijke paragraaf van het SB. Van de
betaling maakt het ongeldig maken van ontvangen zegels door de
leverancier van de gasolie deel uit. In de Uitvoeringsregeling is niet
geregeld op welke wijze het ongeldig maken dient te geschieden. Mogelijk
wordt dit alsnog vastgelegd in een besluit van de Conferentie van
Verdragsluitende Partijen. Het SB voorziet in voorschriften aangaande de
wijze van ongeldig maken die aanknopen bij de voorgenomen
vormgeving van de zegels. Tevens is de verplichting voor de leverancier
om de ongeldig gemaakte zegels te hechten aan de bunkerverklaring
vastgelegd in het kader van de betalingsregeling.

4.2.5. Rapportageverplichtingen van de leverancier

Uit het verdrag, met name art. 3.01, vierde lid, van de Uitvoerings-
regeling, kan worden afgeleid dat de leverancier een bewakende taak
heeft ten aanzien van overlegging van de juiste waarde aan zegels door
de schipper. Een zodanige taak is echter niet uitdrukkelijk opgenomen in
het verdrag. Voorts is geen leveringsverbod in het verdrag opgenomen
voor de leverancier in gevallen waarin ten onrechte geen of te weinig
zegels worden overgelegd.

Overwogen is een bewakende taak voor de leverancier op te nemen in
de Nederlandse uitvoeringsmaatregelen. Daarbij is echter onder ogen
gezien dat niet gewaarborgd is dat alle leveranciers voldoende zijn
toegerust voor een zodanige taak, die met name zou moeten inhouden dat
per geval nagegaan wordt of gasolie is betrokken ten behoeve van een
schip dat als zeeschip moet worden aangemerkt. In dit licht zou die taak
de bedrijfsvoering van de leverancier kunnen belemmeren. Voorts zou
daarnaast van overheidswege een bewaking nodig zijn.

In verband met het voorgaande is, in overleg met vertegenwoordigers
van de bedrijfstak van de leveranciers, een bewakende taak niet verwerkt
in het SB. Een dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (de
Rijksverkeersinspectie) heeft tot taak na te gaan of bij «zegeltekort» al dan
niet sprake is van levering van gasolie aan een zegelplichtig schip. Wel is
de rapportageplicht van de leveranciers uitgebreid in vergelijking tot die
van artikel 3.01, vijfde lid, van de Uitvoeringsregeling, opdat het ministerie
in staat wordt gesteld zijn controlerende taak op effectieve wijze uit te
voeren. De uitbreiding betreft de frequentie (maandelijks in plaats van één
keer per kwartaal) en de inhoud (gegevens per levering in plaats van
kwantitatieve totaalgegevens). Overigens is voorzien in vrijstellings- en
ontheffingsmogelijkheden voor bedrijven die voldoende waarborgen
kunnen bieden voor de naleving van de betalingsverplichtingen.
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4.3. Hoofdstuk 3 SB: afval van de lading

4.3.1. Inhoud verdrag

Met betrekking tot het ladingafval geldt het reeds in onderdeel 4.1
genoemde lozingsverbod, alsmede een waarschuwingsplicht bij
(dreigende) lozing. Voorts leiden de eerdergenoemde uitgangspunten van
het verdrag ertoe dat de verlader voor het vervoer van zijn lading door de
vervoerder een schoon schip (bezemschoon of nagelensd) krijgt aange-
boden en dat hij, dan wel de ladingontvanger, er voor dient te zorgen dat
na het lossen het schip in dezelfde toestand wordt opgeleverd (artikel 8).
Hiermee wordt ongewenste vermenging van verschillende stoffen, en
daarmee het ontstaan van afval, voorkomen.

De ladingontvanger is verplicht restlading, overslagresten en afval van
de lading aan te nemen (artikel 13, tweede lid); elders in het verdrag wordt
aan de verlader een vergelijkbare verplichting opgelegd voorzover het
vloeibare lading betreft. Aldus is de verlader met de ladingontvanger
degene die in hoofdzaak de kosten draagt die samenhangen met het
ladingafval.

De verdragsbepalingen met betrekking tot ladingafval hebben naar
verwachting onder meer tot gevolg dat er door de betrokken partijen naar
zal worden gestreefd dat opeenvolgende ladingen elkaar verdragen, zodat
minder afval ontstaat. Het gaat dan om zogenaamde eenheidstransporten,
waarvoor uitzonderingen zijn opgenomen ten aanzien van de hierboven
vermelde reinigingsverplichtingen.

Voor bepaalde stoffen is, mits het schip tevoren overeenkomstig de
regels is gelost en gereinigd, lozing van het waswater dat nog lading-
resten bevat, toegestaan. In andere gevallen moet het waswater worden
ingenomen ter plaatse van de lossing of door de schipper worden
afgegeven bij een ontvangstvoorziening.

Het gedeelte van het verdrag dat betrekking heeft op afval van de lading
is in vergaande mate uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling en de daarbij
behorende stoffenlijst.

4.3.2. Terminologie; subjecten SB

Voorzover de omzetting geschiedt in Nederlands privaatrecht, zijn
enkele terminologische aanpassingen op hun plaats. In plaats van
«verlader» past in dat kader het begrip «afzender» en in plaats van
«ladingontvanger» moet worden gesproken van «ontvanger». Deze
terminologie wordt toegelicht in de toelichting op artikel IV, onderdeel a,
van het wetsvoorstel, het artikel dat betrekking heeft op de omzetting van
verdragsbepalingen in het Burgerlijk Wetboek. In het bedoelde onderdeel
van de artikelsgewijze toelichting (Kamerstukken II 1997/98, 25 851, nr. 3,
blz. 33 en 34) wordt ook uiteengezet dat het verdrag met vervoerder doelt
op de contractuele vervoerder.

In de publiekrechtelijke sfeer richt het SB zich in het kader van de
uitvoering van hoofdstuk 8 van de Wm tot degene die de overslag-
inrichting drijft en, voorzover het gaat om handelingen buiten het kader
van een overslaginrichting, met toepassing van artikel 10.4 Wm tot
degene die laadt dan wel degene die lost. Dit zal veelal ook de afzender
dan wel de ontvanger zijn. Het adresseren van de voorschriften aan de
afzender of de ontvanger als zodanig is om verschillende redenen in de
publiekrechtelijke sfeer niet wenselijk. Een natuurlijke persoon of
rechtspersoon die ten aanzien van een bepaald transport van vloeibare
lading via een binnenschip als afzender moet worden aangemerkt, zal in
bepaalde gevallen hoogstens indirect – via privaatrechtelijke (keten-)
afspraken met een of meer derden – kunnen bewerkstelligen dat bij het
uiteindelijke lossen de desbetreffende voorschriften van het SB worden
nageleefd. Daarbij speelt onder andere een rol dat het veelvuldig
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voorkomt dat lading tijdens het transport door de afzender wordt
doorverkocht. Het adresseren van voorschriften tot de afzender zou voorts
een effectieve handhaving ter plaatse van het lossen bemoeilijken. De
noodzaak om bij overtredingen van voorschriften ten aanzien van laden of
lossen onverwijld vast te stellen wie als afzender of als ontvanger moet
worden aangemerkt, zou handhavers voor lastige problemen kunnen
stellen. Voorts zou men de voorschriften kunnen ontgaan door het vervoer
in eigen beheer te verrichten, zonder daartoe een overeenkomst van
goederenvervoer over binnenwateren af te sluiten. Tenslotte is in dit
verband van belang, dat het richten van publiekrechtelijke voorschriften
tot de afzender in een groot aantal gevallen – te denken valt aan trans-
porten die in het buitenland zijn aangevangen – met zich mee zou
brengen, dat aan Nederlandse strafbepalingen extraterritoriale werking
moet worden gegeven. Met dit laatste dient echter in het algemeen grote
terughoudendheid te worden betracht.

In het verdrag is overigens een aanknopingspunt te vinden voor een
tweesporigheid van subjecten in de publiekrechtelijke sfeer enerzijds en
de privaatrechtelijke sfeer anderzijds. Artikel 7.08 bepaalt immers dat
indien de verlader of de ladingontvanger gebruik maakt van een overslag-
installatie, een groot aantal rechten en verplichtingen, met uitzondering
van de draagplicht ten aanzien van de desbetreffende kosten, overgaat op
de exploitant van die installatie. Dit is opvallend, omdat de exploitant van
een overslaginstallatie als zodanig in beginsel geen rol speelt in de
privaatrechtelijke regelingen ten aanzien van vervoer. Artikel 7.08 van het
verdrag geeft steun aan een interpretatie, inhoudend dat de publiekrechte-
lijke milieuvoorschriften die besloten liggen in de tot de verlader of de
ladingontvanger gerichte verdragsvoorschriften dienen te worden
nageleefd door degenen die daadwerkelijk de desbetreffende milieu-
relevante handelingen (laden en lossen) verrichten, terwijl telkens in
privaatrechtelijk opzicht de desbetreffende in het verdrag genoemde
ladingbelanghebbende jegens de andere bij de vervoersovereenkomst
betrokken partijen verplicht is maatregelen daartoe te treffen en de kosten
van de naleving van de milieuvoorschriften te dragen.

Het voorgaande laat onverlet dat publiekrechtelijk en privaatrechtelijk
subject in de praktijk verenigd kunnen zijn in een en hetzelfd bedrijf. Dit
laatste geldt ook voor enerzijds de in de privaatrechtelijke bepalingen van
het SB genoemde exploitant van de overslaginstallatie en anderzijds het
publiekrechtelijke subject in het kader van de omzetting van genoemd
artikel 7.08, te weten degene die de overslaginrichting drijft De publiek-
rechtelijke dimensie van de verdragsbepalingen jegens de vervoerder
krijgt in het SB vorm in voorschriften die zich richten tot de exploitant van
het schip; ook hier geldt dat publiekrechtelijk en privaatrechtelijk subject
in de praktijk kunnen samenvallen.

In hoofdstuk 3 van het SB wordt, net als in het verdrag, onderscheid
gemaakt tussen vloeibare lading, dat wil zeggen in bulk vervoerde
vloeibare lading, en droge lading. De voorschriften zijn toegesneden op
de verschillende feitelijke situaties, alsmede op de uiteenlopende
onderlinge verhoudingen die zich tussen marktpartijen voordoen bij
transport van droge dan wel vloeibare lading. Naar strekking zijn de
voorschriften in grote lijnen vergelijkbaar. Er is met name verschil in de
sfeer van de subjecten: bij het lossen van droge lading richten de
privaatrechtelijke voorschriften zich primair tot de ontvanger, bij
laadhandelingen alsmede het lossen van vloeibare lading tot de afzender.

4.3.3. Inhoud voorschriften in grote lijnen

Bij het laden wordt een schip voor vervoer van lading ter beschikking
gesteld met ten minste een bezemschoon laadruim dan wel nagelensde
ladingtank. In de vervoersdocumenten dient de naam en het viercijferige
goederennummer van de goederensoort als opgenomen in bijlage 2 te
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worden vermeld. Dit vergemakkelijkt de toepassing van die bijlage en de
controle daarop.

Door zorgvuldig te laden en te lossen dient het ontstaan van overslag-
resten buiten het laadruim op het schip te worden voorkomen. Voorzover
dit niet gelukt moeten de overslagresten worden verwijderd en zo veel
mogelijk alsnog aan de lading toegevoegd; bij lossen betekent dit dus
overheveling van de overslagresten naar de wal.

Het lossen omvat ook maatregelen tot nalossen ten aanzien van
restlading uit laadruimen of ladingtanks. Bij het nalossen van droge lading
moet door het toepassen van reinigingsmaatregelen de losstandaard die
in de stoffenlijst voor de desbetreffende goederensoort is aangegeven,
worden bewerkstelligd. Bij het nalossen moet de restlading zo veel
mogelijk aan de overige lading worden toegevoegd. De stoffenlijst (bijlage
2 bij het SB) komt hierna aan de orde in onderdeel 4.3.5. Het nalossen van
natte lading bestaat uit het zogenaamde nalenzen, waarbij de restlading
met behulp van een pompsysteem dat onderdeel uitmaakt van de
scheepsuitrusting naar een ontvangende (wal-)installatie wordt overge-
bracht en toegevoegd aan de geloste lading.

Na het nalossen wordt het laadruim of de ladingtank gewassen, indien
een goederensoort gelost is waarvan het waswater ingevolge bijlage 2
niet in het oppervlaktewater mag worden gebracht. De bestemming van
het waswater wordt met behulp van bijlage 2 aangegeven. In hoofdstuk 3
SB wordt voor waswater met restanten van bepaalde goederensoorten in
bepaalde gevallen het lozingsverbod dat is opgenomen in artikel 4 van dit
besluit opgeheven. De gevallen zijn in concreto vermeld in bijlage 2. In
artikel 62 SB is overigens de voorwaarde opgenomen dat het waswater
afkomstig is uit een laadruim of ladingtank welke voldoet aan de in die
bijlage bepaalde losstandaard. Voorts geldt als eis dat er een losverklaring
voorhanden is waaruit blijkt dat voorafgaande aan de lozing inderdaad de
vereiste losstandaard is bereikt.

Na het lossen, nalossen en wassen wordt een losverklaring opgesteld
waarin de gestandaardiseerde omschrijving van de geloste goederensoort
wordt vastgelegd en voorts wordt aangegeven op welke wijze aan de
verplichtingen krachtens hoofdstuk 3 van dit besluit is voldaan. De
losverklaring wordt tevens ondertekend door de schipper en, indien het
waswater aan een ontvangstinrichting wordt afgegeven, degene die de
ontvangstinrichting drijft. Met de losverklaring heeft de handhavende
instantie een belangrijke mogelijkheid om te controleren of de reinigings-
voorschriften zijn nageleefd. Een exemplaar van de losverklaring wordt
aan boord bewaard en bij onbemande schepen in de administratie van de
exploitant; ter verhoging van de handhaafbaarheid is ook voorzien in een
bewaarplicht ten aanzien van een exemplaar van de losverklaring voor
degene die lost dan wel de desbetreffende inrichting drijft.

4.3.4. Eenheidstransporten

Het SB omvat een afzonderlijke paragraaf voor eenheidstransporten.
Hierin is bepaald dat de verplichtingen met betrekking tot het nalossen of
het wassen van een schip na het lossen niet gelden indien het schip
eenheidstransporten verricht. Voorts worden enige specifieke verdrags-
voorschriften voor zodanige transporten omgezet in deze paragraaf. In het
verdrag zijn eenheidstransporten gedefinieerd als transporten waarbij
tijdens opeenvolgende reizen in het laadruim of de ladingtank van het
schip dezelfde lading of andere lading, waarvan het transport geen
reiniging van het laadruim of de ladingtank vereist, wordt vervoerd. Deze
omschrijving komt inhoudelijk overeen met de omschrijving van
dedicatievaart van de Praktijkrichtlijn ladingresten duwbakken. Mede op
grond van overleg met vertegenwoordigers van de betrokken bedrijfssec-
toren, lijkt het redelijk de uitzondering zodanig te interpreteren dat in geen
geval wassen van het laadruim of de ladingtank tussentijds nodig is
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binnen een reeks eenheidstransporten en er aanvullend in voorzien kan
worden dat tussentijds nalossen of nalenzen niet behoeft plaats te vinden.

Zonder nadere voorzieningen zouden een uitzonderingsbepaling voor
eenheidstransporten de handhaafbaarheid van de reinigings-
verplichtingen ondergraven. In het SB is daarom aangeknoopt bij het
stelsel ten aanzien van dedicatievaart van de genoemde praktijkrichtlijn.
Als bewijs dat het schip wordt ingezet voor eenheidstransporten dient op
het schip een verklaring van de opdrachtgever voor die transporten
aanwezig te zijn. Voorts is in het SB voorzien in een verplichting voor
degene die lading lost met gebruikmaking van de uitzonderingsbepaling
dan wel de desbetreffende inrichting drijft, om een afschrift van de
bedoelde specifieke verklaring in de bedrijfsadministratie te bewaren als
bijlage bij de losverklaring.

Het is niet uitgesloten dat er twee of meer aaneensluitende reeksen van
eenheidstransporten voor verschillende opdrachtgevers worden verricht.
Voor de eventuele toepasselijkheid van de uitzonderingsbepalingen ten
aanzien van reinigen in het SB met betrekking tot de laatste lossing in een
reeks zal dan telkens uit de desbetreffende verklaring van de opvolgende
opdrachtgever moeten blijken, dat de lading(en) van de volgende reeks
verenigbaar zijn met die van de aflopende reeks. De opvolgende opdracht-
gever kan bij de voorbereiding van een zodanige verklaring contact
zoeken met de opdrachtgever van de aflopende reeks, ten einde te komen
tot afspraken over onderlinge verrekening van schoonmaakkosten die aan
het eind van de opvolgende reeks zullen optreden.

4.3.5. Bijlage 2: de stoffenlijst

In de stoffenlijst wordt met behulp van een tabel per goederensoort
aangeduid welke losstandaard bij het nalossen dient te worden bereikt en
hoe gehandeld dient te worden ten aanzien van waswater met lading-
resten van die goederensoort. De stoffenlijst als zodanig is weliswaar
geformuleerd in termen van geoorloofde lozing van waswater en ander
afvalwater, maar uit artikel 7.02 van de Uitvoeringsregeling blijkt dat de in
de stoffenlijst vermelde losstandaarden dienen te worden bereikt,
onafhankelijk van de vraag of het laadruim of de ladingtank ook wordt
«gewassen».

Een interpretatievraag is gerezen ten aanzien van de gevallen waarvoor
in de tabel voor een goederensoort aanduidingen in meer dan één kolom
zijn opgenomen. De vraag hoe in die gevallen moet worden gehandeld is
van Nederlandse zijde aan de orde gesteld in overleg met de vertegen-
woordigers van de andere verdragsstaten over de uitvoering van het
verdrag, onder auspiciën van de CCR. In het kader van dat overleg is als
conclusie vastgelegd dat het een verdragsstaat is toegestaan voor te
schrijven dat bestaande voorzieningen voor de toepassing van de
stoffenlijst worden benut. In Nederland wordt van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt, ten einde het aantal lozingen van waswater en derge-
lijke op het oppervlaktewater te beperken. Dit wordt bewerkstelligd door
voor te schrijven dat – kort gezegd – de tabel van bijlage 2 van het SB van
rechts naar links wordt gelezen. Op deze wijze is de benutting gewaar-
borgd van de veelal in het gebruik duurdere voorzieningen in de
kolommen aan de rechterzijde van de tabel, die in voorkomend geval bij
een vrije keuze tussen alternatieven waarschijnlijk niet zouden worden
gebruikt. Slechts bij het ter plaatse ontbreken van zodanige voorzieningen
kan op de riolering of, met toepassing van een aanduiding in een kolom
verder naar links, in het oppervlaktewater worden geloosd.
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4.4. Hoofdstuk 4 SB: overige scheepsafvalstoffen

4.4.1. Inhoud verdrag

Voor de financiering van inzameling en verdere verwijdering van de
verschillende deelcategorieën van de overige scheepsafvalstoffen worden
in artikel 7 afzonderlijke specifieke voorschriften gegeven. Voor de inname
en verdere verwijdering van huishoudelijk afval in havens, alsmede bij
ligplaatsen en dergelijke worden geen aparte heffingen toegestaan. De
kosten voor het inzamelen van huisvuil in havens worden geacht te zijn
inbegrepen in de haven- en liggelden, of gedekt door andere inkomsten-
bronnen van de havens. Voor de inzameling en verdere verwijdering van
«klein gevaarlijk afval» laat het verdrag de keuze van indirecte financiering
via de haven- of liggelden of een ander stelsel, met als randvoorwaarde
de eis van onderlinge afstemming tussen de Verdragsluitende Staten.
Voor de inzameling en verdere verwijdering van slops kunnen de kosten
direct aan de schipper in rekening worden gebracht. Vanwege het eigen
karakter van de passagiersvaart, waar het om ander «huishoudelijk» afval
en «huishoudelijk» afvalwater gaat – volgens de Wm betreft het hier
bedrijfsafvalstoffen en bedrijfsafvalwater – wordt hier directe
doorberekening toegelaten, doch overigens niet voorgeschreven. In de
CCR is afgesproken dat met betrekking tot de financiering van inzameling
en verdere verwijdering van overige scheepsafvalstoffen binnen vijf jaar
na inwerkingtreding van het verdrag nadere afspraken tot stand moeten
komen.

De Uitvoeringsregeling bevat ten aanzien van de overige scheeps-
afvalstoffen een lozingsverbod – met enige uitzonderingen ten aanzien
van huishoudelijk afvalwater – en een waarschuwingsplicht, die reeds zijn
toegelicht in onderdeel 4.1. Verder zijn enige voorschriften opgenomen
ten aanzien van gescheiden verzameling van huisvuil, slops, zuiverings-
slib en klein gevaarlijk afval aan boord, alsmede dienovereenkomstige
aanbieding aan ontvangstvoorzieningen. Ook in de desbetreffende
inrichtingen moet het afval gescheiden worden gehouden. Voor de
inname van slops is een ontvangstbevestiging voorgeschreven; de
uitwerking is wat dit betreft, anders dan in de delen A en B van het
verdrag, overgelaten aan de nationale wettelijke voorschriften.

4.4.2. Voorschriften SB

Hoofdstuk 4 van het SB houdt hoofdzakelijk verplichtingen op grond
van de WVO in tot het gescheiden houden van verschillende soorten
overige scheepsafvalstoffen aan boord van een schip, alsmede uitzonde-
ringen op het lozingsverbod en de waarschuwingsplicht. De verdergaande
scheidingsverplichting binnen de categorie huisvuil van artikel 9.03, eerste
lid, tweede volzin, van de Uitvoeringsregeling, die geclausuleerd is met de
woorden «zo mogelijk», zijn thans voor wat betreft het aanbieden aan een
inzamelaar veelal wel uitvoerbaar. Voor wat betreft gescheiden inzameling
zullen de voorzieningen nog verder tot ontplooiing moeten worden
gebracht.

De uitvoering van de verdragsbepalingen betreffende de financiering
van de inzameling wordt nader bezien ter gelegenheid van de voorbe-
reiding van het voorzieningenbeleid.

Voor grotere passagiersschepen geldt een lozingsverbod ten aanzien
van huishoudelijk afvalwater, met een uitzondering voor schepen die zijn
uitgerust met een boordzuiveringsinstallatie die aan bepaalde eisen
voldoet. Wat dit betreft zijn enige overgangsbepalingen van hoofdstuk 6
SB van belang; het betreft uitzonderingen van het lozingsverbod en de
waarschuwingsplicht, die nog gedurende een aantal jaren zullen gelden.
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4.5. Hoofdstuk 5 SB: het nationaal instituut

4.5.1. Inhoud verdrag

Het verdrag voorziet in de aanwijzing van een nationaal instituut (NI)
per verdragsstaat in het kader van het financieringssysteem van olie- en
vethoudende scheepsafvalstoffen. De taak van het NI omvat ingevolge
artikel 9, eerste lid, in samenhang met de artikelen 6 en 10 van het verdrag
en de artikelen 3.01 tot en met 4.04 van de Uitvoeringsregeling in
hoofdlijnen:

– de organisatie van de inname en verdere verwijdering van de olie- en
vethoudende scheepsafvalstoffen en de financiering daarvan;

– het zorgdragen voor vertegenwoordiging in het Internationaal
Verevenings- en Coördinatie-orgaan (IVC).

Artikel 9 van het verdrag houdt mede in dat in het NI vertegenwoor-
digers van de binnenvaartbranche worden opgenomen. Voorts bepaalt dit
artikel dat de apparaatskosten van het NI voor rekening van de betrokken
verdragsstaat komen.

Omdat per verdragsstaat de inkomsten uit de verwijderingsbijdrage niet
gelijk zullen zijn aan de inzamelings- en verwijderingskosten is voorzien in
een internationale verevening van de kosten en opbrengsten die dit
systeem met zich meebrengt. De uitvoering daarvan door de nationale
instituten wordt gecoördineerd door het daartoe op te richten IVC (artikel
10), bestaande uit vertegenwoordigers van de nationale instituten. Dit
orgaan toetst ook of het inzamelnet voldoet aan de behoeften van de
scheepvaart en de doelmatigheid van de afvalverwijdering. Dit kan
resulteren in voorstellen van het IVC aan de Conferentie van Verdrag-
sluitende Partijen.

4.5.2. Taak en positie nationaal instituut

Artikel 28i van de WVO voorziet in aanwijzing van een rechtspersoon als
NI door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Het nationaal instituut is
belast met:

a. de organisatie van de inzameling en de verdere verwijdering van
olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen, alsmede de financiering
daarvan, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van het verdrag en

b. de Nederlandse vertegenwoordiging in het Internationaal
Verevenings- en Coördinatieorgaan, in overeenstemming met artikel 10,
tweede lid, laatste volzin, van het verdrag.

De wettelijk geregelde opzet waarin een afzonderlijke uitvoerende
instantie de organisatie en financiering van de inzameling van olie- en
vethoudende scheepsafvalstoffen behartigt, ligt in het verlengde van de
werkzaamheid van een zodanige instantie op dit terrein in het kader van
tot nog toe geldende financieringsstructuur, waarin subsidie van
overheidswege een belangrijke rol speelde. In een brief van de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede
namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, van 1 oktober 1992 aan de
Tweede Kamer (Kamerstukken II 1992/93, 22 072, nr. 6) werd de bedoelde
financieringsstructuur geschetst als tussentijds systeem, vooruitlopend op
de totstandkoming van een internationaal systeem waaraan destijds reeds
in het kader van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart werd gewerkt
en dat thans gestalte heeft gekregen in het verdrag.

Artikel 28i van de WVO vergt dat de aan te wijzen rechtspersoon
volledige rechtsbevoegdheid bezit en dat daarin vertegenwoordigers van
de binnenvaart zijn opgenomen. Gelet ook op de omstandigheid dat de
door het NI georganiseerde inzameldiensten worden verricht jegens
scheepvaartondernemers en worden gefinancierd met behulp van de voor
die ondernemers verplichte verwijderingsbijdrage, heeft de rechtspersoon
die als NI wordt aangewezen er in het algemeen ten behoeve van zijn
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achterban belang bij, dat het NI doelmatig en effectief optreedt. In
onderdeel 8.2 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de
goedkeuringswet van het verdrag is vermeld, dat overwogen wordt de
Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart (SAB), die reeds ervaring heeft
opgedaan als centrale coördinerende instantie in het genoemde tijdelijke
systeem, aan te wijzen als NI.

Een als NI aangewezen privaatrechtelijke rechtspersoon verricht in die
rol van overheidswege enige financieel-organisatorische en privaatrechte-
lijke uitvoeringstaken. Dit geschiedt met enige zelfstandigheid, gelet op de
in het verdrag en in de WVO geregelde positie van het NI, doch onder
verantwoordelijkheid van de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze
minister handelt bij de aansturing van het NI in overeenstemming met de
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, die
uit hoofde van het afvalstoffenbeleid mede betrokken is bij de
werkzaamheid van het NI. In onderdeel 4.5.7 van deze toelichting worden
enige specifieke ministeriële bevoegdheden jegens het NI belicht. Het NI
verricht zijn taak binnen de kaders van het nationale afvalstoffenbeleid. De
genoemde ministers overleggen, zoals gebruikelijk, waar nodig bij die
beleidsvorming en bij de aansturing van het NI met organisaties van
belanghebbenden, bij voorbeeld inzamelaars. Het zou in het licht van het
voorgaande niet passend zijn om – zoals wel is bepleit – overkoepelende
organisaties van inzamelaars, dus van de wederpartij van de scheepvaart-
ondernemingen, op te nemen in het NI.

Voor de goede orde wordt hier tevens verwezen naar het gestelde in
onderdeel 8.3 van de genoemde memorie van toelichting, waar uiteen-
gezet is dat het NI niet als bestuursorgaan functioneert. Tot de taken van
het NI behoort immers niet het vaststellen van besluiten waarbij eenzijdig
rechtsgevolgen voor particulieren in het leven worden geroepen.

In dit verband is ook van belang, dat artikel 28i van de WVO voorziet in
een toedeling van de verantwoordelijkheid voor bepaalde taken die
ingevolge het verdrag aan het NI kunnen worden opgedragen aan de
Minister van Verkeer en Waterstaat. Het betreft hier de taken met
betrekking waartoe de artikelen 3.01 tot en met 3.03 van de Uitvoerings-
regeling de keuze laten of deze door het NI dan wel door de op grond van
nationale regelgeving bevoegde autoriteiten worden vervuld. Hiertoe
behoren het houden van toezicht op de betaling van de verwijderings-
bijdrage ter gelegenheid van het betrekken van gasolie ten behoeve van
schepen en op de regelmatige afgifte van de betrokken afvalstoffen aan
inzamelaars, alsmede het in ontvangst nemen en verwerken van de door
het verdrag vereiste kwantitatieve rapportages van de leveranciers van
gasolie inzake de leveringen ten behoeve van schepen. Ook behandelt het
ministerie aanvragen om teruggaaf van verwijderingsbijdrage (zie de
toelichting bij hoofdstuk 2), terwijl de desbetreffende betalingen op
verzoek van de minister worden gedaan door het NI, ten laste van de
opbrengst van de verwijderingsbijdrage.

Voor de verhouding tussen ministerie en NI is ook van groot belang dat
ingevolge artikel 28j van de WVO jaarlijks subsidie wordt verstrekt ten
behoeve van de apparaatskosten van het NI. In verband daarmee staan
aan de minister uit hoofde van de subsidie-titel van de Algemene wet
bestuursrecht verschillende bevoegdheden jegens de subsidie-ontvanger
(de als NI aangewezen rechtspersoon) ter beschikking. Deze bevoegd-
heden richten zich als zodanig op de menskracht en middelen die de
subsidie-ontvanger inzet ten behoeve van de gesubsidieerde taak, maar
zijn uiteraard indirect ook van belang voor het functioneren van het NI.

Het voorgaande brengt regelmatige werkcontacten tussen de betrokken
ministeriële diensten en de als NI aangewezen rechtspersoon met zich
mee.

De als NI aangewezen rechtspersoon kan naast haar rol als NI op eigen
naam andere binnen haar statutaire doelstelling passende taken behar-
tigen. Op zodanige taken is het bepaalde bij en krachtens artikel 28i van de
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WVO uiteraard niet van toepassing. De statutaire doelstelling van de SAB
omvat intermediaire en voorlichtende taken op het gebied van scheep-
vaart en milieu. Door middel van een subsidievoorschrift zal de aange-
wezen rechtspersoon worden verplicht om voorgenomen wijzigingen van
de statutaire doelstelling ter goedkeuring aan de minister voor te leggen.

4.5.3. Uitwerking taken

Ingevolge artikel 28i, derde lid, van de WVO worden bij algemene
maatregel van bestuur nadere regels omtrent de taken van het nationaal
instituut en de wijze van uitoefening daarvan vastgesteld. Dit geschiedt in
hoofdstuk 5 van het SB.

De taken van het NI omvatten in concreto:
a. een organisatorische taak: de organisatie van een doeltreffende en

doelmatige inzameling en verdere verwijdering van olie- en vethoudende
scheepsafvalstoffen;

b. een financiële taak: het zorg dragen voor de financiering van de
onder a genoemde inzameling en verdere verwijdering, met name uit de
opbrengst van de verwijderingsbijdrage;

c. het behartigen van de Nederlandse vertegenwoordiging in het IVC:
dit omvat met name het uitbrengen van voorstellen inzake de hoogte van
de verwijderingsbijdrage en het vereiste net van ontvangstvoorzieningen.

Met betrekking tot alle hierboven vermelde taken zal het NI de nodige
registratieve en administratieve werkzaamheden verrichten, zoals het
registreren van de verkochte hoeveelheden gasolie en de aantallen daarbij
overgelegde en ongeldig gemaakte zegels, alsmede van de hoeveelheden
verwijderd olie- en vethoudend scheepsafval.

Daarnaast bestaat het voornemen ten aanzien van enkele taken van de
minister in het kader van de uitvoering van het verdrag mandaat te
verlenen aan het NI. Het gaat daarbij om:

– het beslissen op aanvragen om teruggaaf van verwijderingsbijdrage
en

– het op aanvraag verstrekken van olie-afgifteboekjes.

4.5.4. Organisatorische taak

De organisatorische taak van het NI is in het SB uitgewerkt als volgt. Het
NI voorziet in de benodigde capaciteit en spreiding van inzamelvoorzie-
ningen langs de Nederlandse vaarwegen en aansluitende verwerking.
Hiertoe zal het NI de nodige voorwaardenscheppende contractuele
relaties met inzamelaars en verwerkers onderhouden. Bij het aangaan van
zodanige relaties zullen de voor overheidsinstanties geldende aanbe-
stedingsvoorschriften worden nageleefd.

Het NI waarborgt dat inzameldiensten jegens scheepvaartondernemers
voor wat betreft afval dat volgens de voorschriften van hoofdstuk 2 bij de
gecontracteerde inzamelvoorzieningen wordt aangeboden, kostenloos
worden verricht.

4.5.5. Financiële taak

De verwijderingsbijdrage wordt door het NI geïnd via de verkoop van
zegels. De zegels worden door het IVC uitgegeven en aan de NI’s
gedistribueerd. Ingevolge het SB draagt het NI zorg voor een goede
verkrijgbaarheid van de zegels.

De opbrengsten van de verwijderingsbijdrage en de kosten van de
inzameling en verwerking, alsmede van de zoëven bedoelde teruggaven,
in de verschillende verdragsstaten worden volgens een in de Uitvoerings-
regeling van het verdrag neergelegde procedure en formule verevend
door de nationale instituten in die staten, onder leiding van het IVC. De
uiteindelijke besluiten worden vastgesteld door de Conferentie van
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Verdragspartijen. In dit kader verstrekt het NI aan het IVC de nodige
gegevens over de verkoop van zegels, de leveranties van gasolie en de
kosten van de verwijdering. Voorts worden de nodige betalingen
ontvangen en verricht.

De teruggaaf van verwijderingsbijdrage in verband met de aanwe-
zigheid van technische voorzieningen ter beperking van het ontstaan van
afval wordt – op aanvraag – namens de Minister van Verkeer en Water-
staat door het NI verleend. Dit geschiedt op basis van gegevens van de
Scheepvaartinspectie aangaande die technische voorzieningen, die door
of namens die inspectie gecontroleerd worden. Dit wordt vastgelegd in
een ministeriële regeling. Het NI zal aansluitend de uitbetaling verzorgen
van de desbetreffende bedragen, die ten laste komen van de interna-
tionale financiële verevening.

4.5.6. Inbreng in het IVC

Het NI neemt een aandeel in de werkzaamheden van het IVC via twee
vertegenwoordigers, waarvan er één afkomstig is uit de bedrijfstak van de
binnenvaart.

In IVC-kader zal het NI samen met de vergelijkbare instituten in de
andere verdragsstaten aandacht besteden aan de omvang en spreiding
van het internationale inzamelnet, het jaarlijks evalueren van de werking
van het financieringsstelsel, het zonodig formuleren van voorstellen voor
aanpassing van de hoogte van de verwijderingsbijdrage, alsmede voor
het in die bijdrage verdisconteren van technische maatregelen die worden
getroffen ter vermijding van het ontstaan van afval.

4.5.7. Verdere bepalingen

Het NI houdt bij de uitvoering van zijn taken rekening met het nationale
milieubeleidsplan (NMP). Dit plan heeft mede betrekking op de inzameling
van afvalstoffen en is ten aanzien van dat aspect laatstelijk uitgewerkt in
het Meerjarenprogramma gevaarlijke afvalstoffen II. Langs deze weg
zullen onder andere beleidslijnen met betrekking tot het voorkomen van
het ontstaan van afvalstoffen en relevante onderdelen van de follow-up
van het rapport van de Commissie Havenontvangstinstallaties mede voor
het NI richtinggevend worden.

Het NI neemt bij de uitvoering van zijn taken een aanwijzing in acht die
in voorkomend geval met het oog op een goede uitvoering van het
verdrag kan worden gegeven door de minister. De desbetreffende
ministeriële aanwijzingsbevoegdheid verzekert onder andere dat gevolg
kan worden gegeven aan besluiten en aanbevelingen van de Conferentie
van Verdragspartijen. Wat dit betreft valt met name te denken aan
besluiten en aanbevelingen ingevolge artikel 14, derde lid, van het
verdrag, dat betrekking heeft op de verwijderingsbijdrage, de interna-
tionale financiële verevening en het net van ontvangstvoorzieningen.

Ingevolge artikel 4.6, derde lid, van de Wm houdt de minister bij de
hantering van de aanwijzingsbevoegdheid eveneens rekening met het
NMP.

Jaarlijks voor 1 juli rapporteert het NI aan de ministers en het IVC over
de taakuitvoering in het voorafgaande kalenderjaar en de vooruitzichten
voor het komende kalenderjaar. Het ligt in de bedoeling dat, in aanvulling
op het overleg over beleidsaspecten (zie onderdeel 4.5.2), over de
uitvoering van het beleid naar aanleiding van deze jaarlijke rapportages
overleg van beide ministeries en het NI met vertegenwoordigers van de
inzamelaars van afvalstoffen zal plaatsvinden.
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4.5.8. De subsidieverstrekking

Artikel 9, derde lid, van het verdrag regelt dat de apparaats- en
uitvoeringskosten van het NI ten laste van de algemene middelen komen.
In verband daarmee is de ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) vereiste wettelijke subsidiegrondslag opgenomen in artikel 28j van
de WVO. De regeling ten aanzien van subsidies in de Awb biedt het
algemene kader voor deze subsidiëring. In dit verband verdient het
vermelding dat de subsidie ten behoeve van de vervulling van de taken
van het NI wordt verleend aan de als NI aangewezen rechtspersoon (i.c.
aan de SAB); deze wordt in het SB voor wat betreft het subsidie-aspect
aangeduid als «de subsidie-ontvanger».

De Awb vergt bij subsidieverstrekking regeling van een aantal onder-
werpen. Veelal kan dit geschieden in de subsidiebeschikking. In artikel 28j,
derde lid, WVO is afdeling 4.2.8 van de Awb, betreffende de per boekjaar
verstrekte subsidies aan rechtspersonen, van toepassing verklaard op de
apparaatskostensubsidieverstrekking ten behoeve van het NI. In dit kader
kan het subsidieverlenend bestuursorgaan ingevolge artikel 4:37 van de
Awb aan de subsidie-ontvanger onder andere verplichtingen opleggen
met betrekking tot de aard en omvang van de activiteiten waarvoor
subsidie wordt verleend, de financiële administratie en het sluiten van
verzekeringen.

Het SB merkt de verplichtingen van het NI uitdrukkelijk aan als
verplichtingen van de subsidie-ontvanger. Het SB regelt verder de
jaarlijkse overlegging van een balans en een exploitatierekening, ten
behoeve van een grondige rechtmatigheidscontrole. Tevens is bepaald dat
de jaarlijkse accountantscontrole zich mede uitstrekt over de uitoefening
van de niet-gesubsidieerde organisatorische en financiële taken, waarvan
de kosten ten laste komen van de opbrengst van de wettelijk verplicht
gestelde verwijderingsbijdrage.

4.6. Hoofdstuk 6 SB: verdere bepalingen, overgangs- en slotbepa-
lingen

De wijziging die in artikel 96 SB wordt aangebracht in het Uitvoerings-
besluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren wordt
toegelicht in hoofdstuk 5 van deze toelichting.

Om de betrokken partijen de mogelijkheid te geven voorzieningen tot
stand te brengen die nodig zijn ter voldoening aan het lozingen- en
reinigingsregime, houdt artikel 6.02 van deel B van de Uitvoeringsregeling
in dat gedurende een overgangsperiode van ten hoogste vijf jaar op
enkele punten minder stringente regels gelden. Hiertoe zijn in de artikelen
97, 98 en 99 SB enkele afwijkingen opgenomen van bepalingen van
hoofdstuk 3; deze vervallen uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding. Indien
blijkt dat op een eerder tijdstip de desbetreffende voorzieningen in
voldoende mate aanwezig zijn, kan bij koninklijk besluit worden bepaald
dat de termijn op eerdere datum eindigt. Dit kan zowel bepaald worden
voor alle voor de binnenvaart open staande wateren als voor delen
daarvan. Te voren wordt de Conferentie van Verdragsluitende Partijen
hiervan in kennis gesteld.

Artikel 100 SB bevat met betrekking tot bedrijfsafvalwater van hotel-
schepen, onderscheidenlijk andere passagiersschepen, voor meer dan 50
passagiers, overgangstermijnen voor het van toepassing worden van het
lozingsverbod. Dit levert gedurende die overgangstermijnen nauwelijks
een inhoudelijke verruiming op ten opzichte van de thans reeds ingevolge
artikel 4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet
verontreiniging oppervlaktewateren geldende uitzondering van het
lozingsverbod voor huishoudelijk afvalwater van schepen die niet
plaatsgebonden zijn. Artikel 100 SB betreft afvalwater dat naar zijn aard
overeenkomt met huishoudelijk afvalwater in de zin van genoemd
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uitvoeringsbesluit. Het SB is voorts ingevolge artikel 3, onderdeel b, niet
van toepassing op vaartuigen die uit hoofde van hun feitelijke
bestemming plaatsgebonden zijn; voor lozingen vanaf zodanige
vaartuigen blijft de vergunningplicht van meergenoemd uitvoerings-
besluit dus gelden.

HOOFDSTUK 5. RELATIES MET ANDERE REGELINGEN

5.1. Uitvoeringsbesluit op grond van artikel 1, derde lid, WVO

Onder verwijzing naar onderdeel 3.4 van deze nota kan worden gesteld
dat de regulering in het SB, voorzover gebaseerd op de WVO, beter
toegesneden is op de scheepvaart dan het tot nog toe geldende regime
voor lozingen die niet met behulp van een werk plaatsvinden van het
Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren.

In hoofdstuk 6 van het SB is voorzien in opneming van een bepaling in
het zoëven genoemde uitvoeringsbesluit, waardoor de vergunningplicht
van artikel 4, eerste lid, van dat besluit niet langer van toepassing is op de
in het SB geregelde gedragingen. Ten aanzien van gedragingen met
betrekking tot schepen waarvoor het SB in zijn geheel niet van toepassing
is (zeeschepen in zeehavens, pleziervaartuigen en plaatsgebonden
schepen) blijft de vergunningplicht van genoemd uitvoeringsbesluit dus
van toepassing. Voorts blijft die vergunningplicht van toepassing voor het
lozen waarvoor specifieke uitzonderingen op de toepasselijkheid van het
lozingsverbod van het SB zijn opgenomen. Het gaat om de volgende
categorieën.

1. De eerste uitzondering betreft lozing van het effluent van boord-
zuiveringsinstallaties vanaf bilgeboten, schepen die zijn ingericht voor de
inzameling van olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen. Bij de
omzetting van de desbetreffende verdragsbepaling, artikel 2.01, derde lid,
van de Uitvoeringsregeling, ligt aanknopen bij het WVO-vergunningen-
regime in de rede, nu het gaat om het reguleren van handelingen van een
specifieke categorie inzamelaars, waarbij maatwerk mogelijk moet zijn.
Het SB is voor het overige wel van toepassing met betrekking tot
bilgeboten.

2. In de tweede plaats is hoofdstuk 3 van het SB met betrekking tot
afval van de lading slechts van toepassing ten aanzien van goederen-
vervoer. Daarom is een uitzondering voorzien van het lozingsverbod voor
wat betreft het in het oppervlaktewater brengen van zodanig afval vanaf
schepen die zijn bestemd voor andere doeleinden. Wat dat betreft valt te
denken aan bunkerboten en beunschepen. Zie hiervoor de toelichting op
artikel 30.

Ten slotte is het van belang er op te wijzen, dat het SB niet het lozen als
zodanig vanuit overslaginrichtingen reguleert. Voor zodanige inrichtingen
bevat het SB uitsluitend regels uit hoofde van de Wet milieubeheer. In het
kader van het WVO-vergunningenregime kunnen specifieke voorzieningen
worden vereist om verontreiniging van het oppervlaktewater vanuit
kraangrijpers alsmede vanaf kaden en kraanpontons tegen te gaan.

5.2. Binnenschepenwet

De Uitvoeringsregeling bevat in de artikelen 2.02, eerste lid, (verzamel-
reservoirs olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen), 7.04, eerste lid,
(nalensinstallatie voor vloeibare lading aan boord van een schip) en 9.01,
vierde lid (boordzuiveringsinstallatie huishoudelijk afvalwater) enkele
voorschriften die mede als uitrustingseisen voor schepen kunnen worden
beschouwd. Daarvoor is de Binnenschepenwet het juiste omzettingskader.
Een afzonderlijke wijziging van die wet is in voorbereiding waardoor deze
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(breder) toepasbaar wordt ten aanzien van de Rijnvaart. Aansluitend zal
nog een wijziging van het Binnenschepenbesluit worden voorbereid
waarbij de drie genoemde voorschriften worden verwerkt. Een gelijk-
luidend voorschrift als artikel 2.02, eerste lid, geldt thans reeds voor de
Rijnvaart in het kader van artikel 15.04 van het Rijnvaartpolitiereglement
(RPR) en artikel 8.07 van het reglement onderzoek schepen op de Rijn
(ROSR). Hetzelfde geldt voor wat betreft het vervoer van gevaarlijke
stoffen in de Rijnvaart ten aanzien van artikel 7.04, eerste lid, via het
Reglement voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (het ADNR).

Voorshands worden de desbetreffende verdragsbepalingen in het SB
omgezet. Ten aanzien van de uitrustingseisen die besloten liggen in artikel
7.04, eerste lid, en 9.01, vierde lid, is een definitieve omzetting thans nog
niet nodig, omdat ingevolge artikel 6.02, eerste lid, onder b, respectievelijk
9.01, derde lid, het tijdstip van inwerkingtreding enige jaren na de
inwerkingtreding van het verdrag is gelegen. Voor nieuw te bouwen
schepen dienen de uitrustingseisen overigens spoedig van kracht te
worden.

5.3. Rijn- en binnenvaartreglementen

Het RPR, het ROSR en het ADNR bevatten, zoals in de onderdelen 4.2.1
en 5.2 tot uitdrukking komt, verschillende voorschriften die sterke
overeenkomst vertonen met voorschriften van het verdrag. De CCR heeft
voorbereidingen getroffen om, ter vermijding van ongewenste samenloop
van voorschriften, de desbetreffende bepalingen uit de Rijnvaart-
reglementen, met name hoofdstuk 15 van het RPR, grotendeels te
schrappen. De Nederlandse besluiten worden dan dienovereenkomstig
aangepast.

In onderdeel 4.1.3 van deze toelichting is uiteengezet op welke wijze
wordt aangeknoopt bij de waarschuwingsplicht van de verschillende
scheepvaartreglementen op grond van de Scheepvaartverkeerswet.

HOOFDSTUK 6. GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

6.1. Emissies naar oppervlaktewater

Deel A: het stelsel van financiering van inzameling en verdere verwij-
dering zal naar verwachting geen substantiële wijzigingen in de omvang
van illegale olie-lozingen bewerkstelligen. Wel wordt verwacht dat de
reeds enige jaren geleden als gevolg van de invoering van de
SAB-afgifteregeling bewerkstelligde niveau-verlaging van die lozingen kan
worden vastgehouden.

Geheel nieuw is echter de in het kader van deel A bij ministeriële
regeling vast te stellen reductieregeling ten aanzien van de verwijderings-
bijdrage, die gericht zal zijn op preventie ten aanzien van de lozing van
bepaalde vethoudende afvalstoffen.

Op het terrein van deel B wordt een duidelijke verbetering verwacht,
door het terugdringen van de huidige illegale praktijk van lozing van
restlading en ladingrestanten, al dan niet via waswater en ander afval-
water. Hierbij is vooral van belang de nieuwe eis van ten minste bezem-
schone oplevering van schepen na het lossen van droge lading, naast de
verhoging van de handhaafbaarheid door het verplichte vastleggen van
de bereikte losstandaard, het eventuele aanvullende wassen van de
ruimen of de tanks alsmede de bestemming van het afvalwater in een
losverklaring, die aan boord aanwezig moet zijn. Tot nog toe is voor
minder kostbare goederensoorten een schopschone oplevering gebrui-
kelijk, waarna de vervoerder het schip ten behoeve van een volgende
lading vaak alsnog reinigt en de restlading en ladingrestanten in veel
gevallen vervolgens in het vaarwater loost, zonder dat een en ander in
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een administratie behoeft te worden vastgelegd. Lozing van restlading of
ladingrestanten is volgens de thans bestaande regelgeving weliswaar
verboden, doch handhaving is lastig: overtreders kunnen alleen op
heterdaad worden betrapt, een administratieve controle is niet mogelijk.
De nieuwe regels van het SB zullen naar verwachting tot aanzienlijk
minder ladingafval leiden, doch een enigszins betrouwbare kwantificering
is moeilijk. Een globale indicatie is er wel. Een onderzoek naar het lossen
van goederen per schip in Nederland over het jaar 1996 wijst uit dat er
toen ongeveer 77 000 maal gelost is, eenheidstransporten uitgezonderd.
Ongeveer 75% van deze 77 000 lossingen betrof droge lading. Geschat is
dat er, indien de laadruimen bezemschoon zouden zijn geweest, in de
droge-ladingschepen nog 11 000 ton ladingrestanten aanwezig zouden
zijn geweest. Terugredenerend kan de hoeveelheid restlading die zich,
ervan uitgaande dat niet geveegd is, in feite in de laadruimen heeft
bevonden na het lossen, in dat jaar enkele malen groter zijn geweest.
Deze restlading is waarschijnlijk niet bij de lading gevoegd, maar men
heeft zich er op een andere wijze van ontdaan, waarbij aannemelijk is dat
een belangrijk deel in het vaarwater is beland. Als gevolg van de
uitvoering van deel B van het SB zal de jaarlijkse emissie van lading uit
droge ladingschepen in Nederland beperkt worden tot waarschijnlijk
11 000 ton ladingrestanten; de emissie van lading uit tankschepen is in de
huidige praktijk vermoedelijk reeds zeer beperkt en zal door deel B van dit
Besluit waarschijnlijk ook weinig afnemen. De emissies zullen via de
losverklaringen in de administratie van overslagbedrijf en exploitant van
het schip moeten worden opgenomen, zodat de omvang ervan in de
toekomst beter bepaald kan worden.

Ook het regime ten aanzien van afvalwater dat ladingrestanten bevat zal
leiden tot vermindering van de lozingsvracht. Het SB biedt in een flink
aantal gevallen een mogelijkheid om waswater te lozen in het vaarwater
indien er op de losplaats geen geschikte voorziening aanwezig is. Zoals
vermeld in onderdeel 3.5 van deze nota, wordt thans een beleid
ontwikkeld met betrekking tot de voor te schrijven voorzieningen op de
losplaats. In dat kader wordt ook onderzocht op welke emissies gerekend
kan worden. Het is de bedoeling om een algemene maatregel van bestuur
op te stellen, waarin bedoelde voorzieningen zullen worden voorge-
schreven. In de nota van toelichting bij die maatregel kan dan ook de
verwachte omvang van de emissiereductie als gevolg van de nieuwe
regels vermeld worden.

Voor de goede orde verdient het vermelding dat de invoering van het
verdrag, waartoe het SB in Nederland het voertuig is, in de ons omrin-
gende landen eveneens tot aanmerkelijke vermindering van lozings-
vrachten kan leiden, hetgeen mede voor de waterkwaliteit in de Neder-
landse vaarwegen relevant is. Als zodanig is dit uiteraard geen gevolg van
het SB.

Op het terrein van deel C vallen in eerste instantie geen grote verande-
ringen ten opzichte van de tot nog toe bestaande praktijk te verwachten.
Verbetering is mogelijk bij inwerkingtreding van de lozingsverboden voor
grotere passagiersschepen – over enige jaren – en voorts naar gelang de
uitbouw van het net van ontvangstvoorzieningen voor met name
huishoudelijk en klein gevaarlijk afval gestalte krijgt.

6.2. Gevolgen voor afvalstromen

Het SB kent diverse bepalingen die zijn gericht op het zo veel mogelijk
voorkomen van het ontstaan van afval. De verplichtingen gelden ten dele
reeds voor de Rijnvaart in het kader van het RPR; in zoverre zal het SB niet
tot vermindering van de hoeveelheid afval leiden. Dit laatste zal naar
verwachting wel het geval zijn als gevolg van de zoëven genoemde
reductieregeling.

In het kader van deel B zal, in het licht van het gestelde in onderdeel 6.1,
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naar verwachting vermindering optreden van het ontstaan van afval. Het
gaat hierbij om afval dat tot nog toe veelal in het oppervlaktewater werd
geloosd; op langere termijn zal dit ook tot uiting komen in vermindering
van de desbetreffende afvalstromen (vervuild slib van waterbodems). Aan
dit laatste kunnen ook maatregelen van deel C bijdragen.

Anderzijds kunnen afvalstromen van de delen B en C in het legale circuit
op zich toenemen door betere benutting van de ontvangstvoorzieningen
die de toepassing van het SB met zich meebrengt. Het SB levert wat dit
betreft een stimulans voor de uitbouw van het net van die voorzieningen
(het inzamelnetwerk). Die materie is als zodanig echter niet in het SB
geregeld: zie onderdeel 3.5 van deze nota.

HOOFDSTUK 7. GEVOLGEN VOOR HET BEDRIJFSLEVEN

7.1. Algemeen

In het algemeen kan worden opgemerkt dat door het SB een
stroomlijning en verhoging van de eenduidigheid van de regels met
betrekking tot scheepsbedrijfsafval en afval van de lading wordt bereikt,
hetgeen de uitvoerbaarheid van de regels door de betrokkenen in het
bedrijfsleven ten goede kan komen.

De gevolgen voor het bedrijfsleven dienen mede te worden beoordeeld
tegen de achtergrond van het nationaal en internationaal geldende
beginsel «de vervuiler betaalt», dat tot op heden niet stringent is
toegepast met betrekking tot de binnenvaart. Het SB geeft uitwerking aan
dit beginsel naar de diverse betrokken doelgroepen toe, wat onvermij-
delijk financiële en administratieve lastenverzwaring met zich zal
meebrengen.

Van belang is uiteraard ook de internationale context van de voor-
schriften. Doordat ook de andere Rijnoeverstaten en België partij zijn bij
het verdrag, wordt concurrentieverstoring tegengegaan.

7.2. Binnenvaartbranche

De belangrijkste doelgroep wordt gevormd door de bedrijfstak van de
binnenvaart. In de binnenvaart in Noordwest-Europa zijn er ongeveer
21 000 schepen (waarvan Nederlands: 11 000), waarvan in de orde van
10 % onbemand. De doelgroep omvat dus inclusief Nederlandse
nationaliteit (10 000) ongeveer 19 000 schippers. Het aantal vervoerders,
veelal ook eigenaar van de desbetreffende schepen, bedraagt in
NW-Europa in de orde van 8 500, waarvan 4 500 in Nederland. Er is een
belangrijke overlap met de categorie van de schippers: er zijn veel
familiebedrijven. De scheepvaartbranche is in Nederland goed georgani-
seerd, zij het in verschillende organisaties, die samenwerken in Binnen-
vaart Nederland. Voor wat betreft afvalkwesties fungeert de SAB een
belangrijke intermediaire organisatie voor overleg met de overheid.

De binnenvaartbranche wordt ingevolge het verdrag verantwoordelijk
gesteld voor de kosten betreffende de verwijdering van olie- en
vethoudende scheepsafvalstoffen: in Nederland liggen deze in de orde
van f 9 miljoen per jaar, te betalen via de verwijderingsbijdrage. Op grond
van het tot nog toe geldende indirecte financieringssysteem betaalde de
branche van dit bedrag slechts ongeveer f 1,75 miljoen per jaar, via een
opslag op de havengelden. Het rijk betaalt de rest. De nieuwe regeling, die
is opgenomen in hoofdstuk IVA van de WVO en waaraan in het SB nog
enige nadere uitwerking wordt gegeven, brengt voor de scheepvaart-
branche dus een financiële lastenverzwaring van ongeveer f 7,25 miljoen
per jaar. De hoogte van dit bedrag is mede afhankelijk van de gevolgen
van de internationale financiële verevening en de uitwerking van het
nieuwe stelsel voor wat betreft enkele BTW-aspecten. De branche zelf
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verwacht dat door preventieve en andere maatregelen, welke thans
worden voorbereid, een reductie in de hoeveelheid afval en daarmee in de
kosten kan worden bereikt. Onderzocht wordt of en op welke wijze steun
gegeven kan worden aan maatregelen, aan boord van schepen, om het
ontstaan van afval te voorkomen.

In het verdrag wordt voorts een basis gelegd voor het ten laste van de
binnenvaartbranche brengen van de kosten van inzameling en verdere
verwijdering van overige scheepsafvalstoffen, zoals huishoudelijke
afvalstoffen en klein gevaarlijk afval. De uitwerking daarvan zal
geschieden parallel aan de formulering van het beleid ten aanzien van de
inzamelvoorzieningen. De bepalingen van het SB ter zake van de overige
scheepsafvalstoffen brengen voor wat betreft de kosten geen verandering
in de huidige situatie, waarbij havens en waterbeheerders het leeuwen-
deel van de verwijdering en de kosten daarvan voor hun rekening nemen.

7.3. Leveranciers van gasolie

Leveranciers van gasolie aan de binnenvaart spelen uitsluitend een rol
in het kader van deel A: hun aantal bedraagt ongeveer 100. Het gaat om
de vrij goed georganiseerde sector van de bunkerbedrijven en bedrijven
in de olie-industrie.

Hoofdstuk IVA van de WVO verplicht de leveranciers om ter gelegenheid
van het leveren van gasolie mede te werken aan de betaling van de
verwijderingsbijdrage, in de vorm van het ongeldig maken van ontvangen
waardezegels. Tezamen met de daarbij aansluitende voorschriften
aangaande administratie en periodieke rapportage aan de overheid
veroorzaakt dit enige administratieve lasten. Bij de uitwerking van een en
ander in het SB is er in overleg met de branche-organisaties naar
gestreefd die lasten tot het uiterste te beperken. Voor wat betreft de
rapportageverplichting inzake de leveringen kunnen de betrokken
bedrijven aansluiten bij de bestaande wijze van verstrekking van
gegevens aan de belastingdienst in het kader van de accijnsregelingen.
Met behulp van de vrijstellings- en ontheffingsmogelijkheden van het SB
kan wat dit betreft nog nader worden aangesloten bij de administratieve
voorzieningen van bepaalde (groepen van) bedrijven.

7.4. Ladingbelanghebbenden

Verladers en ladingontvangers worden in het kader van artikel 8:929a
BW geconfronteerd met nieuwe privaatrechtelijke voorschriften, die
eveneens in het SB nader geconcretiseerd worden. De hierin neergelegde
verantwoordelijkheid voor maatregelen inzake het nalossen en reinigen
van laadruimen en ladingtanks en de aansluitende inname van waswater
– het laatste zal veelal in opdracht van de ladingbelanghebbende
geschieden door een inzamelbedrijf – levert een kostenpost op. Als
indicatie kan worden vermeld, dat voor het «veegschoon»« maken van
een duwbak door schoonmaakbedrijven ongeveer f 750 wordt berekend.
De kosten voor het »wasschoon« maken en de afgifte van het daarbij
vrijkomend afvalwater kunnen sterk uiteenlopen, al naar gelang aard en
hoeveelheid van de ladingrestanten. De maximale variant de verwerking
van gevaarlijk afval – beloopt ongeveer f 1000 per ton.

7.5. Bedrijven waar wordt geladen en gelost

Een andere belangrijke doelgroep wordt gevormd door bedrijven en
beheerders van installaties waar laad- en loshandelingen plaatsvinden,
zoals specifieke overslagbedrijven, maar ook gemeentelijke loswallen en
productiebedrijven met laad- en losfaciliteiten (terminals). Het totaal-
aantal is door de gevarieerde samenstelling van deze doelgroep
vooralsnog met enige onzekerheid omgeven; als globale schatting kan
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een aantal van 2 500 worden genoemd. Deze zijn in verschillende
verbanden georganiseerd.

De onder 7.4 genoemde maatregelen moeten door deze doelgroep
daadwerkelijk worden uitgevoerd bij laad- en loshandelingen. De
privaatrechtelijke bepalingen het SB houden echter in dat de daarmee
gemoeide kosten voor rekening komen van de ladingbelanghebbenden.
Een uitzondering geldt wat dit betreft ten aanzien van het verwijderen van
overslagresten; de overslagbedrijven kunnen overigens zelf door de wijze
van laden en lossen de desbetreffende inspanningen en kosten
beïnvloeden.

Ook ten aanzien van het nalossen en wassen van schepen in aansluiting
op het lossen alsmede de afgifte en inname van afval van de lading is er
in overleg met het betrokken bedrijfsleven naar gestreefd een uitwerking
aan het verdrag te geven die aansluit bij de praktijk en de lasten beperkt
tot het strikt nodige.

7.6. Inzamelaars

Het aantal inzamelaars (exploitanten van ontvangstvoorzieningen) in
het zogenaamde SAB-netwerk (olie- en vethoudend afval) bedraagt 12;
voor het overige zijn er ongeveer 60 vergunninghouders gevaarlijk afval
van schepen. Voor bedrijfsafval van schepen vervullen de gemeentelijke
reinigingsbedrijven van gemeenten met grote havens een rol.

Voor de inzamelaars van afvalstoffen zal het besluit enige gevolgen in
de administratieve sfeer hebben. Voor wat betreft de inhoudelijke effecten
op de bedrijfsvoering kan, onder verwijzing naar hetgeen in hoofdstuk 6 is
gesteld ten aanzien van de afvalstromen, worden verwacht dat de in totaal
te verwachten afvalstromen en daarmee dus de omzet voor de betrokken
sector in het legale circuit zullen toenemen. Van belang is uiteraard ook
dat overheidsbeleid ontplooid wordt ter stimulering van de uitbouw van
het netwerk van voorzieningen; dit geschiedt overigens buiten het kader
van het SB (zie onderdeel 3.5 van deze toelichting).

HOOFDSTUK 8. NALEVING EN HANDHAVING

8.1. Handhavingstaken en -bevoegdheden

8.1.1. Bestuurlijke handhaving

Op grond van artikel 24, tweede lid, van de WVO zoals dat is komen te
luiden ingevolge de in de inleiding vermelde wijzigingswet, heeft de
waterkwaliteitsbeheerder de zorg voor de bestuurlijke handhaving van de
voorschriften die krachtens de WVO zijn gesteld bij of krachtens dit besluit
met betrekking tot schepen die zich bevinden op vaarwegen waarvoor die
beheerder bevoegd is tot vergunningverlening op grond van artikel 1,
derde lid, WVO. Op grond van artikel 25 WVO juncto 18.4 Wet milieu-
beheer wijst de waterkwaliteitsbeheerder de ambtenaren aan die binnen
zijn ambtsgebied belast zijn met het toezicht op de naleving van de
voorschriften bij of krachtens de Wvo. In dit kader zijn ambtenaren van
Rijkswaterstaat en van de betrokken waterschappen aangewezen als
toezichthouders. Bij de Raad van State is een wetsvoorstel voor advies
aanhangig dat onder meer voorziet in een algemene toezichthoudende
bevoegdheid van politieambtenaren voor de milieuwetgeving, waaronder
de WVO.

Het voorgaande is niet van toepassing met betrekking tot de naheffing
van de verwijderingsbijdrage, in verband met het fiscale karakter van die
naheffing. In artikel 28g, derde lid, WVO is voor dat onderwerp voorzien in
aanwijzing van bevoegde ambtenaren door de Minister van Verkeer en
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Waterstaat en in een rol van de ambtenaren van de belastingdienst die
bevoegd zijn inzake de douane.

De voorschriften die krachtens de Wm in het SB worden vastgesteld
hebben in hoofdzaak betrekking op inrichtingen in de zin van die wet. Uit
artikel 18.2 van de Wm vloeit voort dat het bestuursorgaan dat het
bevoegd gezag is ten aanzien van de desbetreffende inrichtings-
vergunning de zorg heeft voor de bestuurlijke handhaving van de in het
SB voor een zodanige inrichting gestelde algemene regels.

Voorts wordt in het SB toepassing gegeven aan artikel 10.4 van de Wm;
de bestuurlijke handhavingstaak is voor wat betreft voorschriften
krachtens dat artikel tot nog toe niet uitdrukkelijk geregeld in de Wm. In
het wetsvoorstel tot wijziging van de Wm inzake de structuur van de
verwijdering van afvalstoffen is er in voorzien dat die verantwoorde-
lijkheid zal worden toebedeeld aan de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Kamerstukken II 1998/99, 26 638,
nrs. 1–2; zie het nieuwe artikel 18.2a van de Wm, dat onder andere
betrekking heeft op de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde
bij of krachtens titel 10.3 van die wet, waartoe het bovengenoemde, tot
artikel 10.15 te vernummeren, artikel 10.4 behoort).

In onderdeel 4.1.3 van deze nota is uiteengezet dat de zorgplicht-
bepalingen van de artikelen 1.1a en 10.3 van de Wm mede dienen voor de
uitvoering van het verdrag. In het kader van een voorstel van wet tot
wijziging van de Wm, de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Wet
bodembescherming (verbetering handhavingsbevoegdheden) wordt de
zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van die bepalingen uitdruk-
kelijk toebedeeld aan de betrokken minister, gedeputeerde staten,
burgemeester en wethouders, alsmede de waterkwaliteitsbeheerder
(Kamerstukken II 1999/2000, 26 929, nrs. 1–2). Deze bestuursorganen
zullen in onderlinge afstemming elk voor hun deel aan die taak gestalte
moeten geven.

8.1.2. Opsporing

Naast de politie met haar algemene opsporingsbevoegdheid ten
behoeve van de strafrechtelijke handhaving, kan de Minister van Justitie
op basis van artikel 1a, onder 1° en onder 2°, juncto artikel 17, eerste lid,
onder 2°, van de Wet op de economische delicten (WED) ook bijzondere
opsporingsambtenaren aanwijzen. In de praktijk zijn voor de WVO veelal
de zojuist genoemde ambtenaren van de waterkwaliteitsbeheerders als
zodanig aangewezen, maar ook ambtenaren van het Korps Landelijke
Politiediensten en van het Gemeentelijk Havenbedrijf en de Rivierpolitie te
Rotterdam. Ook deze instanties participeren in het hierboven genoemde
handhavingsoverleg.

Voor de Wm zijn als bijzondere opsporingsambtenaren met name
aangewezen ambtenaren van de Inspectie voor de milieuhygiëne en van
de bevoegde gezagen ten aanzien van vergunningverlening voor de
desbetreffende inrichtingen.

8.2. Voornemens en aandachtspunten handhaving

8.2.1. Samenwerking; handhavingsplan

In het algemeen is voor de handhaving van het SB de uitvoering van de
voornemens die zijn verwoord in de brief van de Ministers van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, V&W en Justitie d.d. 29
augustus 1997 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal over de handhaving van de milieuwetgeving (Kamerstukken II
1997/98, 22 343 en 24 791, nr. 29) van groot belang. Daarbij valt te denken
aan gezamenlijke strategiebepaling door de voor de handhaving
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verantwoordelijke bestuursorganen en daadwerkelijke samenwerking bij
de uitvoering van die strategie.

Voor de handhaving van de voorschriften van het SB en enige aanver-
wante wettelijke bepalingen is in het bijzonder van belang dat een
Handhavingsplan Scheepsafvalstoffenbesluit is voorbereid in het kader
van een structureel overleg van een aantal betrokken handhavers, het
Milieutoezicht binnenvaart. Reeds eerder was in het kader van het
genoemde overleg een project van start gegaan dat voorziet in uitwis-
seling van handhavingsgegevens tussen de betrokken instanties. Deze
uitwisseling en het plan zijn belangrijke hulpmiddelen voor een gerichte
en efficiënte controlepraktijk ten aanzien van de afvalaspecten van de
scheepvaart.

Het handhavingplan brengt structuur en onderlinge afstemming aan in
de activiteiten van de met toezicht en opsporing belaste instanties. Het
plan verkeert in een vergevorderd stadium van voorbereiding, maar kan
uiteraard eerst zijn definitieve vorm krijgen na het tot stand komen van
het onderhavige besluit.

Het plan geeft in de eerste plaats een schets van de problematiek,
waarbij aandacht wordt besteed aan de keten van scheepsafvalstoffen.
Hierin wordt het verloop van de drie hoofdstromen (olie- en vethoudend
scheepsbedrijfsafval, afval van de lading en overig scheepsbedrijfsafval)
inzichtelijk weergegeven via schema’s en tabellen. Tevens bevat het plan
enige gegevens over de omvang van de doelgroepen. In aansluiting
hierop bevat het plan gegevens over milieucontroles betreffende de
afgifte van afvalstoffen bij bemande binnenschepen, alsmede enige
preventieve aspecten, verricht door het Gemeentelijk Havenbedrijf
Rotterdam in de jaren 1993 tot en met 1998.

Het plan gaat daarna in op de toekomstverwachtingen ten aanzien van
de naleving van het SB. Dit deel van het plan komt in grote lijnen overeen
met de hiernavolgende beschouwingen in onderdeel 8.2, die reeds eerder
waren opgesteld.

Het plan geeft in tabelvorm voor een aantal voorschriften (betreffende
lozing vanaf schepen, morsing bij overslag, lozing bij schoonmaken,
financiële afwikkeling, gescheiden afgifte van afval en dergelijke) aan,
welke van de betrokken overheidsdiensten en -instanties het primaat heeft
bij toezicht en opsporing. In het verlengde daarvan komt de samen-
werking aan de orde. De hierboven vermelde samenwerkings- en
uitwisselingskaders bieden aanknopingspunten om te komen tot het
beoogde ketentoezicht. Het toezicht op de primaire ontdoeners van afval,
in dit geval de schippers, gecombineerd met toezicht op de inzamelaars
en de verwerkers, kan een beeld opleveren van de gehele keten van een
bepaalde afvalsoort, waarin ook een keten van bedrijven en rechtsper-
sonen is betrokken. Daarvoor is wel nodig de controlegegevens van zowel
schepen als walinrichtingen en afvalverwerkers worden vastgelegd en
periodiek worden geanalyseerd en dat daarover aan de samenwerkende
partners en verantwoordelijke instanties wordt gerapporteerd. Het plan
bevat het voorstel dat deze analyse jaarlijks door de partners gezamenlijk
wordt uitgevoerd. Dit voorstel behoeft nog uitwerking.

Vervolgens werkt het handhavingsplan de daadwerkelijk te verrichten
controles bij de schepen en andere doelgroepen uit. Het plan bevat
checklistst van aspecten waarop gelet moet worden. Voor de eerste twee
jaren na de inwerkingtreding van het SB bevat het plan specifieke
doelstellingen voor controlefrequentie voor de verschillende doelgroepen.
Twee jaar na de inwerkingtreding van het SB zouden de controles moeten
culmineren in een specifieke handhavingsactie, waarna evaluatie en zo
nodig bijstelling van de doelen zouden moeten plaatsvinden. Tevens
bevat het plan een handhavingsstrategie voor de bestuurlijke en de
strafrechtelijke handhaving, die uitgaat van drie stappen: eerst
voorlichting en zonodig een voorwaarschuwing, vervolgens een
waarschuwing en als derde stap het opleggen van sancties. De
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handhavingsstrategie past binnen de contouren van het strategie-
document milieu van het Openbaar Ministerie en de nota Handhaven is
doen van de waterkwaliteitsbeheerders. In een bijlage bij het plan is een
opsomming opgenomen van de kernvoorschriften – waarvoor strafrech-
telijk optreden passend kan zijn – en de aanvullende voorschriften van het
SB.

In het plan is een raming van de werklast voor de verschillende
betrokken diensten opgenomen. Vooral inzet voor de handhaving van de
laad- en losvoorschriften behoeft nog de aandacht. Wat dit betreft is van
belang, dat het provinciaal handhavingsbeleid jegens inrichtingen nog in
een ontwikkelingsfase verkeert (zie de halfjaarlijkse voortgangsrapportage
over de handhaving van de milieuwetgeving, winter 1999/2000, kamer-
stukken II 1999/2000, 22 343, nr. 47, onderdeel 6 ). Het huidige kwantita-
tieve niveau houdt ook verband met het nog steeds zeer onzekere tijdstip
van inwerkingtreding van het verdrag. Het is in de huidige omstandig-
heden moeilijk om hieraan prioriteit toe te kennen. Het na te streven
kwantitatieve niveau moet overigens nog worden getoetst in het licht van
het nader te bepalen gewicht van de milieuschade door scheepsafval.
Zodra meer duidelijkheid ontstaat over het tijdstip van inwerkingtreding
van het verdrag en dus van het besluit, zal aan de voorbereiding van de
handhavingsinzet hogere prioriteit moeten worden toegekend.

8.2.2. Aandachtspunten naleving en handhaving

In dit onderdeel worden de verschillende aspecten van de naleving en
handhaving van het SB bezien aan de hand van de zogenaamde Tafel van
Elf. Dit is een checklist van in totaal elf aandachtspunten («dimensies») die
met het oog op de analyse van handhavingsaspecten van regelingen is
ontwikkeld door de Inspectie voor de Rechtshandhaving van het Minis-
terie van Justitie.

De kennis van de regels bij de doelgroepen zal naar verwachting
voldoende zijn. Het SB is in totaal weliswaar een omvangrijk besluit, maar
het aantal regels per doelgroep is overzienbaar. Voor een internationale
bedrijfstak als de binnenvaart is natuurlijk van groot belang dat de
verdragsvoorschriften ook in de andere relevante Europese landen in de
wetgeving worden verwerkt. Ten behoeve van de invoering van het
verdrag in Nederland, met name omvattend het van kracht worden van
het SB, is een communicatieplan ontwikkeld door Bureau Voorlichting
Binnenvaart in samenwerking met de betrokken ministeries. Bij de
uitvoering van dit plan worden intensieve voorlichtingsactiviteiten naar
alle doelgroepen ontplooid.

Voor wat betreft de kosten en baten van naleving voor de betrokkenen
in financieel-economische zin kan worden gesteld dat de doorvoering van
het beginsel «de vervuiler betaalt» in het kader van het verdrag en het SB
een stimulans oplevert tot naleving van de regels die zijn gericht op
vermijding van het ontstaan van afval. In deel A levert de aansluiting van
het stelsel van de verwijderingsbijdrage bij de accijnsvrijstelling dan wel
-teruggaaf een belangrijke potentiële kostenfactor bij niet-naleving op. Ten
aanzien van deel B moet worden onderkend dat er kostenvoordelen zijn
verbonden aan niet-naleving van diverse voorschriften. Voor de
scheepvaartbranche is in het algemeen van belang dat het imago van
«schone» bedrijfstak op geld waardeerbaar is, gezien de concurrentie-
verhoudingen met andere vervoersvormen. In immaterieel opzicht wordt
het tegengaan van waterverontreiniging in beginsel zeker gewaardeerd
door schippers en opvarenden, omdat het hier gaat om hun directe
leefmilieu.

Aangaande de acceptatie van het SB bestaan positieve verwachtingen.
Gunstig is dat het SB een stroomlijning brengt van de waterkwaliteits- en
afvalstoffenregulering ten aanzien van de binnenvaart en de betrokken
overslagbedrijven. Die regulering was tot nog toe sterk versnipperd en
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onderling niet steeds goed afgestemd (WVO, RPR, Convenanten,
Sepotbeleid OM Rotterdam, Afgiftevoorwaarden SAB, vergunning-
voorschriften overslagbedrijven). Door intensieve voorbereiding van het
SB in afzonderlijke werkgroepen voor de drie deelterreinen van het
verdrag en in overleg met vertegenwoordigers van de betrokken
overheden, handhavingsinstanties en bedrijven is bevorderd dat de regels
uitvoerbaar zijn en dat daarvoor draagvlak is ontstaan. Met name voor
wat betreft deel A is voor het benodigde draagvlak de rol van de SAB als
NI in het kader van het SB van belang. De SAB wordt in belangrijke mate
gedragen door organisaties uit de binnenvaartsector. De SAB ontwikkelt
in samenwerking met de overheid een milieuzorgsysteem voor schepen,
dat uiteraard ook afval-aspecten omvat. Dit systeem zou in de toekomst
wellicht een rol kunnen gaan spelen in aansluiting op het verdrag en het
SB, in het bijzonder op de deelterreinen A en C.

Voor wat betreft gedrags- en verwachtingspatronen van de doelgroep is
een aandachtspunt voor de handhaving dat op het terrein van deel B tot
nog toe een wijdverbreide praktijk bestaat van beperkte reiniging van
schepen na lossing door de overslagbedrijven en vervolgens verdere
reiniging door de bemanning van het schip zelf en aansluitende illegale
lozing van ladingrestanten en waswater.

In het algemeen moet niet te veel van informele controle worden
verwacht, maar op onderdelen zijn de omstandigheden gunstiger.
Bepaalde lozingen, met name van oliehoudend afval, zijn voor de
omgeving goed waarneembaar, zowel visueel als qua stank. Bekend is
ook dat zodanige lozingen in de scheepvaartwereld sterk worden
afgekeurd, vanwege de aantasting van de eigen leef- en werkomgeving.
Hieruit kunnen ook meldingen aan de overheid voortkomen.

In het reeds vermelde handhavingsplan is onder andere aandacht
besteed aan een structurering van het toezicht op de naleving met het oog
op een voldoende hoge controlekans en detectiekans.

De sanctie-ernst wijkt niet af van hetgeen gebruikelijk is bij vergelijkbare
milieudelicten. Er zijn geen aanwijzingen dat de sanctie-ernst niet
voldoende zal zijn. Ingeval van overtreding van het SB staan ingevolge de
artikelen 25 van de Wvo en 18.7 tot en met 18.16 van de Wm middelen tot
bestuurlijke handhaving ter beschikking, te weten het opleggen van een
dwangsom, het intrekken van een vergunning, dan wel het toepassen van
bestuursdwang. Het niet voldoen aan de algemene regels van het SB is
voorts ingevolge artikel 1a, onder 1°, van de WED een economisch delict.

Voor wat betreft de naheffing van de verwijderingsbijdrage gaat het in
beginsel om een verhoging van 100% ten opzichte van het aanvankelijk te
betalen bedrag.

8.3. Beoordeling door uitvoeringsorganisaties

De uitvoering van deel A zal vooral in handen liggen van het nationaal
instituut. Het beoogde NI – de stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart,
de SAB – heeft een waardevolle inbreng gegeven bij de voorbereidingen
voor de uitvoering van het verdrag in het algemeen en het opstellen van
het SB in het bijzonder. Het oordeel van de SAB over deel A van het SB is
positief. De SAB acht het zegelsysteem op zich omslachtig en bewerkelijk,
maar meent dat in overleg met vertegenwoordigers uit de kring van de
leveranciers van gasolie en in internationaal verband een redelijk
werkbare vorm lijkt te zijn gevonden.

Specifieke instanties die betrokken zijn bij de handhaving kwamen reeds
in onderdeel 8.1 aan de orde. Ook deze instanties zijn betrokken bij de
voorbereiding van het SB. Blijkens de inzet van die zijde voor de ontwik-
keling van een controleplan zien de betrokkenen bij die instanties
voldoende aanknopingspunten in het SB voor hun werkzaamheden in het
kader van de handhaving.

Voor het overige zijn diensten van de ministeries van Verkeer en
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Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer belast met de uitvoering en handhaving van het SB.

8.4. Slotsom

Uit bovenstaande uiteenzettingen blijkt dat bij de vormgeving van het
SB de nodige aandacht is besteed aan de uitvoerbaarheid en handhaaf-
baarheid, binnen de beperkingen van het verdragskader. Dit laat onverlet
dat in het licht van de bevindingen ten aanzien van de verschillende
aandachtspunten inzake naleving en handhaving vastgesteld moet
worden dat in het verlengde van de uitvoering van het reeds genoemde
voorlichtingsplan een belangrijke handhavingsinspanning vereist is.
Aandachtspunt is wat dit betreft deel B, waar het zwaartepunt van de
verplichtingen aan bij een naar samenstelling gevarieerde doelgroep aan
de walkant berust en de kosten van naleving aanzienlijk kunnen zijn.
Zodra duidelijkheid bestaat over het tijdstip van inwerkingtreding van het
verdrag zal, mede in het licht van een weging van de relevante milieu-
gevolgen, nader aandacht moeten worden besteed aan het op het
gewenste peil brengen van de handhavingscapaciteit. De mate van
naleving zal waarschijnlijk slechts geleidelijk naar een optimaal niveau
kunnen groeien, mede verband houdend met de verdere ontplooiing van
het beleid ten aanzien van de ontvangstvoorzieningen.

Het verdrag dat aan het SB ten grondslag ligt voorziet overigens in
verschillende samenwerkings-, afstemmings- en evaluatiemechanismen
en biedt aldus een basis om wat betreft de naleving door alle deelnemers
aan de sterk internationaal georiënteerde binnenvaarttransportsector
vooruitgang te boeken. Het van kracht worden van het SB markeert al met
al een belangrijke stap vooruit op het terrein van regulering ten aanzien
van de scheepsafvalstoffen.

HOOFDSTUK 9. PROCEDURELE ASPECTEN

9.1. Overleg

Zoals in het vorige hoofdstuk is vermeld, heeft de inhoudelijke
voorbereiding van het SB plaatsgevonden in overleg met vertegenwoor-
digers van organisaties van afvalinzamelaars, leveranciers van brand-
stoffen, binnenvaarttransport en overslag.

Alle doelgroepen kunnen zich verenigen met de uitgangspunten van het
verdrag, die ook aan het SB ten grondslag liggen. Over de uitwerking van
de uitgangspunten is bij het overleg niet op alle punten overeenstemming
bereikt. De belangrijkste resterende externe opmerkingen komen hierna
aan de orde, alsmede in onderdeel 9.2.

Een ontwerp van het SB is aan de orde gekomen in het Overlegorgaan
Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden (OWN). Van die zijde is een
instemmende reactie ontvangen. Bij die gelegenheid zijn enige opmer-
kingen gemaakt van de zijde van de Koninklijke Vereniging van Neder-
landse Reders (KNVR), betreffende de positie van de zogenaamde
rivierzeevaart. De KNVR bepleit dat voor zeerivierschepen die buiten het
verdragsgebied bunkeren – en dus niet de verwijderingsbijdrage voldoen
– een ander indirect financieringsstelsel wordt opgezet. Wat dit betreft is
van belang dat «rivierzeevaart» in beginsel valt onder de uitzonderings-
bepalingen voor de zeevaart. Voor de afgifte en inzameling van afval-
stoffen van de zeevaart is een richtlijn van de Europese Unie in voorbe-
reiding, die in beginsel voorziet in financiering via de havengelden. Naar
verwachting zal de richtlijn zodanig vorm krijgen dat de door de KNVR
genoemde mogelijkheid dat schepen zowel onder het verdrag als onder
de richtlijn vallen, zich in de praktijk niet zal voordoen.

In het OWN is voorts door de Vereniging van Waterbouwers in Bagger-,
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Kust- en Oeverwerken (VBKO) de aandacht gevraagd voor ladingafval van
zogenaamde beunschepen, die worden ingezet bij bagger-
werkzaamheden. Wat dit betreft is voorzien in een uitzondering, door het
opnemen van een uitdrukkelijke beperking van de toepasselijkheid van
hoofdstuk 3 SB tot goederenvervoer.

Ook het Deelorgaan Binnenvaart van het Overlegorgaan Goederen-
vervoer heeft het ontwerp van het SB besproken.

Het deelorgaan stelt als algemene opmerking dat niet duidelijk is
waarom de artikelen 6.01, vierde lid, en 7.03, eerste lid, van het verdrag in
het SB niet, onderscheidenlijk niet uitdrukkelijk, geïmplementeerd zijn.

Ingevolge artikel 6.01, vierde lid, van het verdrag betreft de lozing van
stoffen die niet zijn vermeld in de stoffenlijst van het verdrag; hiervoor kan
door een bevoegde autoriteit een voorlopige lozingsstandaard worden
vastgesteld, welke geldt totdat de Conferentie van Verdragsluitende
Partijen ter zake een besluit neemt. Vooralsnog zal het vaststellen van een
voorlopige lozingsstandaard in voorkomende gevallen moeten plaats-
vinden door wijziging – bij algemene maatregel van bestuur – van bijlage
2 bij het SB, nu artikel 2f van de WVO slechts een bevoegdheid geeft tot
het stellen van regels bij algemene maatregel van bestuur. Een
aanpassing van het genoemde artikel en, in aansluiting daarop, van het
SB in die zin, dat voorzien wordt in aanvullende regelgeving op ministe-
rieel niveau, wordt voorbereid.

De omzetting van artikel 7.03, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling bij
het verdrag kan als volgt worden toegelicht. Dit artikel houdt – in de eerste
volzin – in dat tot het laden en lossen van een schip ook de ingevolge de
Uitvoeringsregeling vereiste maatregelen tot nalossen en wassen
behoren. Hierin ligt besloten dat de kosten van omwegen en extra
ligdagen die voortvloeien uit de vereiste maatregelen, voor rekening
komen van de partij die verantwoordelijk is voor het laden dan wel het
lossen. Deze bepaling heeft echter geen zelfstandige betekenis naast de
voorschriften van de artikelen 7.04 tot en met 7.06 van de Uitvoerings-
regeling, waarin zowel de bedoelde maatregelen als de kosten-
consequenties daarvan worden geregeld. In de bij deze nota van
toelichting gevoegde transponeringstabel a is aangegeven met behulp
van welke bepalingen van het SB de laatstgenoemde artikelen van de
Uitvoeringsregeling zijn omgezet.

Voorts wijst het Deelorgaan op de noodzaak van internationale
afstemming over de belangrijkste definities en uitwerkingen in het besluit.
Zodanige afstemming is bevorderd: zie hierna onder 9.3.

Het Deelorgaan wijst er op dat met name hoofdstuk 3 van het SB door
de vele daarin voorkomende verwijzingen lastig is te lezen en dat een
goede voorlichtingsbrochure zeer gewenst is. Het is zeker de bedoeling
dat een intensieve voorlichting over het SB zal plaatsvinden; het is
verheugend dat de brancheorganisaties blijkens het rapport van het
Deelorgaan bereid zijn hun medewerking aan een brochure te verlenen. In
het kader van de verwerking van externe commentaren is overigens de
tekst van het besluit nog verhelderd; dit betreft met name een aantal
uitzonderingsbepalingen alsmede de wasverplichtingen en het regime ten
aanzien van afvalwater dat ladingrestanten bevat. Voorts is de nota van
toelichting op een groot aantal punten aangevuld.

Ten aanzien van de eenheidstransporten acht het Deelorgaan de eis van
een schriftelijke verklaring van de opdrachtgever moeilijk realiseerbaar;
als gevolg daarvan zouden laadruimen onnodig vaak bezemschoon
gemaakt moeten worden. Wat dit betreft kan worden gesignaleerd dat het
vereiste van een schriftelijke verklaring overeenkomt met hetgeen in de
Praktijkrichtlijn ladingresten duwvaart is bepaald ten aanzien van de
«dedicatievaart», welke term eveneens doelt op opeenvolgende trans-
porten van identieke of onderling verenigbare lading. In de beknopte
evaluatie van het functioneren van die richtlijn is gesteld, dat dedicatie-
vaart weinig voorkomt, als gevolg van met name het beurssysteem,
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waardoor men schepen gereed wil houden voor zo veel mogelijk
uiteenlopende transporten. Het stelsel van beursbevrachting is, zoals
bekend, inmiddels beëindigd. Het ligt niet in de rede dat het vereiste van
een schriftelijke verklaring als zodanig een – door het verdrag onder-
steunde – tendens in de markt naar meer eenheidstransporten betekenend
zou kunnen belemmeren.

Het Deelorgaan stelt vervolgens dat bij de uitwerking van het
voorzieningenbeleid aandacht zal moeten worden besteed aan de
concurrentiepositie van de binnenvaart. Er zal een instrument moeten
worden gemaakt om de zogenaamde modal shift (verschuiving van de
marktaandelen van verschillende vervoersmodaliteiten) te bewaken. Deze
opmerkingen worden ter harte genomen bij de uitwerking van het
voorzieningenbeleid.

Voorts stelt het Deelorgaan dat na inwerkingtreding van het verdrag het
gebruik van NSTR-nummers in de stoffenlijst heroverwogen moet
worden. In plaats daarvan zou de douanenummering beter bruikbaar zijn.
Dit punt is aan de CCR gemeld.

Ten slotte merkt het Deelorgaan op dat het bedrag van de
verwijderingsbijdrage met de BTW-kostencomponent verhoogd zal
worden, omdat de overheid niet de mogelijkheid van verrekening van
BTW heeft. Het Deelorgaan acht dit onacceptabel. Wat dit betreft is van
belang, dat in het verdrag geregeld is dat de financiering van de
inzameling en verdere verwijdering van olieen vethoudende scheeps-
afvalstoffen van overheidswege, door het NI, wordt bekostigd uit de
opbrengst van de verwijderingsbijdrage. Deze opzet leidt dus niet tot
concurrentienadeel voor de Nederlandse scheepvaart. Overigens wordt in
het internationaal overleg over de invoering van het verdrag bezien of de
financieringsregeling nog nadere vormgeving behoeft in verband met het
BTW-aspect.

9.2. Voorpublicatie

Ingevolge artikel 33a van de WVO en artikel 21.6 van de Wm is een
ontwerp van het SB overgelegd aan de Staten-Generaal en in de
Staatscourant bekendgemaakt, waarbij een ieder in de gelegenheid is
gesteld gedurende vier weken opmerkingen over dat ontwerp schriftelijk
ter kennis te brengen van de ministers van Verkeer en Waterstaat en van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Er zijn schrifte-
lijke opmerkingen ontvangen van Binnenvaart Nederland, mede namens
de EVO (Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport) en de SVZ
(Havenondernemersvereniging Rotterdam), de Vereniging van Onafhanke-
lijke TankOpslagbedrijven (VOTOB), de Vereniging van Ondernemingen in
de Milieudienstverlening ten behoeve van de Scheepvaart (VOMS), de
Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE), de Vereniging
Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) in oprichting, de Unie van
Waterschappen en de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoers-
recht, mede namens de Vereniging voor Publiek Vervoerrecht. Hierna
worden de hoofdlijnen van die reacties besproken, voor zover deze niet
samenvallen met de in onderdeel 9.1 besproken opmerkingen van het
OWN of het deelorgaan Binnenvaart.

Van verschillende zijden is opgemerkt dat het SB een aantal afwijkingen
van het verdrag zou bevatten, hetgeen kan leiden tot rechtsonzekerheid en
ongewenste concurrentieverschillen tussen verdragsstaten. Ten dele
betreffen deze opmerkingen de afwijkende terminologie van het SB en het
onderscheid tussen publiek- en privaatrechtelijke bepalingen in hoofdstuk
3 van het besluit. Een en ander houdt verband met de noodzaak tot
inpassing van de inhoud van het verdrag in de op dit terrein bestaande
Nederlandse wettelijke regimes. Dit is uitvoerig toegelicht in hoofdstuk 3
van deze nota van toelichting, alsmede onderdeel 4.3.2. Daarbij is mede
aandacht besteed aan de gewenste handhaafbaarheid van de
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voorschriften. Het streven naar handhaafbare voorschriften heeft in enkele
gevallen aanleiding gegeven tot het opnemen van bepalingen die het
verdrag als zodanig niet kent. Hierop is gereageerd via afzonderlijke
opmerkingen van verschillende organisaties betreffende het regime ten
aanzien van de bunkerbedrijven in hoofdstuk 2 en het vereiste van een
verklaring met betrekking tot eenheidstransporten in hoofdstuk 3. Zoals is
uiteengezet in de desbetreffende onderdelen van de toelichting, wordt
met deze voorzieningen beoogd de inhoudelijke voorschriften van het
verdrag te ondersteunen en daarmee de strekking van het verdrag te
verwerkelijken.

De definities van losstandaarden met betrekking tot afval van de lading
zijn alsnog meer in overeenstemming gebracht met die van het verdrag.
Meer in het algemeen is nog het hierna in onderdeel 9.3 gestelde over
internationale afstemming van belang.

Gesignaleerd kan worden dat door de commentaar leverende organi-
saties suggesties zijn gedaan tot het opnemen van voorschriften die het
verdrag als zodanig ook niet kent. Dit laatste is met name aan de orde
waar in het commentaar van Binnenvaart Nederland, mede namens de
EVO en de SVZ, de overheid dringend in overweging wordt gegeven een
andere regeling ten aanzien van de eenheidstransporten te introduceren.
Deze voorgestelde regeling zou voor gevallen waarin de schipper
verklaart dat gelost wordt in het kader van een reeks eenheidstransporten
en dit ook in de losverklaring wordt vastgelegd, slechts een voorwaarde-
lijke uitzondering van de nalosverplichting van de ontvanger inhouden.
Die verplichting zou herleven als de opvolgende afzender het schip niet
zou accepteren in de staat waarin het zich bevindt. Naar de mening van de
ondergetekenden zou een zodanige herleefde nalosverplichting een
conflictopwekkende werking hebben in het licht van de vastgelegde
losverklaring. Bij overleg met personen uit de kring van de genoemde
organisaties is gebleken dat, anders dan zou kunnen worden afgeleid uit
de opmerkingen van het Deelorgaan binnenvaart over eenheids-
transporten, bij het lossen binnen een reeks van zodanige transporten een
verplichting tot nalossen veelal wel gewenst blijft. Wel bestaat over de
hele linie behoefte aan een uitzondering voor de wasverplichting bij
eenheidstransporten. De uitzonderingsbepaling in het SB is daarom, in
het verlengde van de verdragsdefinitie voor eenheidstransporten,
gepreciseerd in die zin dat bij eenheidstransporten steeds een uitzon-
dering geldt voor de wasverplichting, terwijl aanvullend een uitzondering
voor het nalossen van toepassing kan zijn.

Voor wat betreft het in paragraaf 3.6 van het SB neergelegde stelsel van
«van rechts naar links lezen» van de stoffenlijst is gesteld, dat deze
interpretatie ook in de overige verdragsstaten gevolgd zou moeten
worden, om concurrentieverstoring tegen te gaan. Hierover kan worden
opgemerkt, dat het «van rechts naar links lezen» er op gericht is, dat
aanwezige inname- en inzamelvoorzieningen worden gebruikt en lozingen
van afvalwater dat ladingrestanten bevat zo veel mogelijk worden beperkt.
Een op 18 februari 1997 door de Tweede Kamer aangenomen motie
(Kamerstukken II 1996/97, 25 000 XII, nr. 34) waarin de regering wordt
gevraagd de Praktijkrichtlijn Ladingresten Duwvaart, die slechts in
beperkte mate voorziet in lozing van waswater met ladingrestanten, in
stand te houden, kan als ondersteuning van dit streven worden gezien.
Hierover is een uiteenzetting opgenomen in de memorie van toelichting
bij de goedkeurings- en uitvoeringswet van het verdrag (Kamerstukken II
1997/98, 25 851, nr. 3, blz. 8 tot en met 10). Daadwerkelijk gebruik van
aanwezige voorzieningen zal in andere verdragsstaten mogelijk langs
andere weg, bij voorbeeld in voorschriften van havenbeheerders, worden
bewerkstelligd.

Het zoveel mogelijk bevorderen van het gebruik van bestaande
voorzieningen komt tegemoet aan de wens van de VOMS, dat in het
belang van milieubescherming een stringent lozingenbeleid gewenst is bij
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de uitvoering van het verdrag. De VOMS stelt dat er in Nederland al
jarenlang een goed geëquipeerde inzamel- en verwerkingsstructuur
bestaat, die onvoldoende wordt benut. Inwerkingtreding van het verdrag
zal bijdragen aan benutting van die structuur. De stelling dat inname van
afval van de lading «te allen tijde en op vrijwel alle plaatsen mogelijk is»
blijft overigens voor rekening van de VOMS.

De NOVE en de VNPI hebben bezwaren aangevoerd tegen het «zegel-
systeem» voor de financiering van inzameling en verdere verwijdering
van olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen. De bezwaren van het
betrokken bedrijfsleven tegen het systeem zijn aan de orde gekomen in de
meergenoemde memorie van toelichting (blz. 13) en bij de mondelinge
behandeling van het wetsvoorstel voor de goedkeurings- en
uitvoeringswet in de Tweede Kamer. Daarbij is onder andere gewezen op
de evaluatiebepaling die het verdrag wat dit betreft inhoudt. De van
regeringszijde gemaakte afweging is door de Kamer aanvaard en het
zegelsysteem ligt inmiddels vast in hoofdstuk IVA van de WVO. Wel is bij
de nadere vormgeving van dit systeem in het SB in vergaande mate
rekening gehouden met de positie van genoemde leveranciers. Dit is
toegelicht in onderdeel 4.2.5 van deze nota van toelichting.

In verschillende commentaren is de aandacht gevraagd voor
afstemming van de regimes voor zeevaart, de bedrijfsmatige binnenvaart
en de recreatievaart. Afstemming lijkt het meest noodzakelijk voor de
bedrijfsmatige vaart, doch kan slechts goed van de grond komen in
internationaal verband.

9.3. Internationale afstemming

Met het oog op de gewenste afstemming van de uitvoering van het
verdrag met de andere verdragsstaten is het onder 9.2 bedoelde ontwerp
van het SB toegezonden aan de CCR, vergezeld van een notitie waarin
met name de aandacht wordt gevraagd voor specifieke deelonderwerpen
en bepalingen. De notitie is aan de orde gekomen op een vergadering van
de betrokken CCR-werkgroep, hetgeen niet heeft geleid tot bijzondere
conclusies, met uitzondering van een bevestiging dat het verdrag niet ziet
op recreatievaart.

9.4. Notificatie

Een ontwerp van het SB, met bijlagen, is gemeld aan de Commissie van
de Europese Gemeenschappen ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van
de richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 22 juni 1998, nr. 98/34/EG, betreffende een
informatieprocedure op het gebied van normen en technische
voorschriften (PbEG L 204). De Europese Commissie heeft hieraan
notificatienummer 99/0471/NL toegekend. Met name de hiervoor in
onderdeel 5.2 genoemde uitrustingseisen kunnen worden gezien als
technische voorschriften in de zin van die richtlijn. Het invoeren van die
eisen kan voorts worden gezien als maatregel ter preventie of vermin-
dering van de produktie en de schadelijkheid van afvalstoffen in de zin
van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18
maart 1991 tot wijziging van Richtlijn 75/442 betreffende afvalstoffen
(91/156/EEG). De melding houdt ook daarmee verband.

Er zijn geen opmerkingen ontvangen naar aanleiding van de notificatie.
Hetzelfde geldt voor de melding die is gedaan aan het secretariaat van de
Wereldhandelsorganisatie, ter voldoening aan artikel 2, negende lid, van
de op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen Overeenkomst inzake
technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235). Het hieraan toege-
kende nummer is G/TBT/Notif.99/570.

Staatsblad 2001 48 79



II. ARTIKELSGEWIJS DEEL

Artikel 1

Artikel 1 is zodanig opgezet dat begripsomschrijvingen die in verschil-
lende hoofdstukken van het SB een rol spelen, zijn opgenomen in het
eerste lid, terwijl begrippen die voornamelijk van belang zijn voor het
bepaalde in hoofdstuk 2, onderscheidenlijk 3, 4 of 5, zijn omschreven in
het tweede, onderscheidenlijk derde, vierde of vijfde lid van dit artikel.

De begripsomschrijvingen in dit artikel zijn waar mogelijk ontleend aan
die van de artikelen 1, 5.01 en 8.01 van het verdrag. De inpassing in de
Nederlandse wetgeving leidt tot enige aanpassingen, met name voor wat
betreft de omschrijvingen van de verschillende soorten afvalstoffen.
Daarbij is vooral van belang dat de afvalstoffen die het verdrag aanduidt
als scheepsbedrijfsafval volgens artikel 1.1 van de Wm veelal niet als
bedrijfsafvalstoffen, maar als gevaarlijke afvalstoffen moeten worden
aangemerkt. De term «scheepsbedrijfsafval» wordt daarom in het SB niet
gebruikt. In de omschrijvingen van de verschillende categorieën van de
hier bedoelde afvalstoffen in het SB wordt door toevoegingen als «welke
bij het in bedrijf zijn of onderhoud aan boord van het schip ontstaan»
overigens wel aangeknoopt bij de bedrijfsmatige oorsprong van deze
afvalstoffen.

In artikel 28a van de WVO zijn voor de toepassing van de bepalingen
met betrekking tot de verwijderingsbijdrage en het nationaal instituut
reeds de in het SB voorkomende begrippen «verdrag», «schipper»,
«verwijderingsbijdrage», «betrekken van gasolie», «leverancier» en
«nationaal instituut» gedefinieerd. De definities van verdrag en schipper
worden in artikel 1 van het SB herhaald, aangezien deze mede een rol
moeten spelen in SB-artikelen die zijn gebaseerd op artikel 2f van de
WVO, dat geen definities bevat.

Eerste lid

a. Scheepsafvalstoffen: doordat aangeknoopt wordt bij de term
afvalstoffen, die is gedefinieerd in artikel 1.1, eerste lid, van de Wm, zijn
de elementen betreffende het zich ontdoen, dan wel willen of moeten
ontdoen van de desbetreffende stoffen mede verwerkt.

b. Olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen: Tot de overige olie- en
vethoudende scheepsafvalstoffen behoren met name de in het verdrag
afzonderlijk genoemde categorieën afgewerkt vet, gebruikte filters,
gebruikte poetslappen, alsmede vaten en verpakkingsmateriaal van dit
afval.

c. Afval van de lading: Voor wat betreft het afvalwater dat lading-
restanten bevat kan het gaan om waswater, regenwater, buiswater of
ballastwater. Tot het afval van de lading behoren niet de restlading en
overslagresten, waarvan de begripsomschrijvingen zijn opgenomen in het
derde lid.

d. Overige scheepsafvalstoffen: het gaat hier om afvalstoffen die niet
reeds vallen onder de omschrijvingen b of c. Voor wat betreft de in
onderdeel d genoemde categorieën afvalwater en slops (gedefiniëerd in
het vierde lid, onderdeel c) kan een precisering ten opzichte van afval van
de lading worden gegeven in die zin dat hoeveelheden afvalwater of slops
die niet gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde door het desbetref-
fende schip geloste lading aangemerkt moeten worden als overige
scheepsafvalstoffen.
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e en f. Afvalstoffen, onderscheidenlijk afvalwater: voor de toepassing
van de niet op de Wm berustende bepalingen van het SB zijn de definities
van afvalstoffen en afvalwater uit de Wm in het SB overgenomen. Daarbij
is van belang dat het begrip «afvalstoffen» van de Wm mede afvalwater
omvat.

g. Schip: deze omschrijving komt overeen met die van artikel 28b,
eerste lid, WVO. Zoals in de memorie van toelichting is gesteld, wordt
hiermee aangesloten bij de definitie van schip in de Scheepvaartver-
keerswet, die weer grotendeels is ontleend aan het BW.

h. Schipper: deze definitie is ontleend aan artikel 28a, onderdeel b, van
de WVO.

i. Zeeschip: de definitie komt overeen met de omschrijving van
zeeschip in het verdrag, die ook is verwerkt in de uitzondering voor
zeeschepen van artikel 28b, tweede lid, WVO. In de verdragsdefinitie
speelt naast de toelating van een schip voor de zeevaart de aan dat schip
gegeven bestemming een rol voor de beantwoording van de vraag of het
schip al dan niet moet worden aangemerkt als zeeschip. Dit betekent dus
dat schepen die uitsluitend zijn toegelaten voor de vaart op binnenwa-
teren geen zeeschip kunnen zijn en dat schepen die niet zijn toegelaten
voor de vaart op binnenwateren steeds als zeeschip moeten worden
aangemerkt. Er zijn echter verschillende categorieën van schepen die
zowel voor de vaart ter zee als voor de vaart op binnenwateren toegelaten
zijn. Zo zijn er zeewaardige passagiers- en vissersvaartuigen alsmede
havensleepboten en andere werkschepen die slechts af en toe buitengaats
varen, maar in hoofdzaak op binnenwateren worden ingezet. Deze vallen
onder het verdrag en dus onder het besluit. Anderzijds zijn er zeewaardige
schepen die daadwerkelijk op zee worden ingezet, maar toch ook
regelmatig diep landinwaarts gelegen havens aandoen. In het rapport van
het OWN inzake het ontwerp-SB is een opmerking gemaakt inzake deze
zogenaamde binnen-buitenschepen. Voor deze schepen is de overwe-
gende feitelijke bestemming beslissend. Er is een EG-richtlijn inzake
havenontvangstinstallaties voor de zeevaart in voorbereiding. Het
ontwerp voor de richtlijn bevat een definitie van zeeschepen, waarin de
toelating van een schip tot de zeevaart het beslissende criterium is.
Anders dan het verdrag bevat de ontwerprichtlijn geen nadere bepaling
betreffende de feitelijke bestemming van een schip. Op zich zou daardoor
een doublure kunnen ontstaan ten aanzien van schepen die weliswaar tot
de zeevaart zijn toegelaten, doch in overwegende mate op binnenwateren
worden ingezet. Dit zou zich kunnen voordoen bij de kruiplijncoasters. De
ontwerprichtlijn bevat echter in artikel 9 een vrijstellingsbevoegdheid voor
de lidstaten ten aanzien van schepen die regelmatig bepaalde havens
aandoen, indien genoegzaam aangetoond is dat er een regeling is
getroffen voor de afgifte van scheepsafval en de betaling van bijdragen in
een op de route van het schip liggende haven. Schepen die toegelaten zijn
voor de zeevaart, maar niet in overwegende mate op zee varen en
daardoor onder het verdrag vallen, zullen met behulp van deze bepaling
kunnen worden vrijgesteld van de richtlijnverplichtingen en gevrijwaard
voor een doublure. Voor lacunes behoeft niet te worden gevreesd, omdat
tot de zeevaart toegelaten schepen die buiten bereik van het verdrag
vallen omdat zij ook overwegend voor die vaart bestemd zijn, zonder
meer onder de beoogde richtlijn vallen.

Bij de uitvoering van het RPR zoals dat tot nog toe luidde ten aanzien
van de verstrekking van olie-afgifteboekjes is overigens al veel informatie
beschikbaar gekomen over de overwegende bestemming van schepen die
zowel voor de zeevaart als de binnenvaart zijn toegelaten.
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k. exploitant van een schip: deze begripsomschrijving komt overeen
met die van artikel 1.01, onderdeel aa, van het Binnenvaart-
politiereglement.

l. Ontvangstvoorziening: de kern van een ontvangstvoorziening wordt
veelal gevormd door een inrichting in de zin van de Wm, maar soms
functioneert een schip als ontvangstvoorziening. Van belang voor de
scheepvaart is ook dat tankauto’s vanuit een inrichting kunnen worden
ingezet voor de inzameling van afvalstoffen; deze worden mede begrepen
onder de term ontvangstvoorziening. Vergunningvereisten voor het
inzamelen van scheepsafvalstoffen uit hoofde van provinciale milieu-
verordeningen vormen geen bestanddeel van de begripsomschrijving,
maar blijven uiteraard onverlet.

m. Bevoegde autoriteit: dit begrip wordt gedefinieerd met het oog op
artikel 6 SB. Aangeknoopt wordt in de eerste plaats bij de aanwijzing van
bevoegde autoriteiten voor de toepassing van artikel 1.15, tweede lid, van
het Rijnvaartpolitiereglement 1995, artikel 1.15, tweede lid, van het
Binnenvaartpolitiereglement, artikel 1.15 van het Scheepvaartreglement
Gemeenschappelijke Maas alsmede artikel 43 van het Scheepvaart-
reglement voor het kanaal van Gent naar Terneuzen. De bedoelde
artikelen houden met het oog op de veiligheid van de scheepvaart een
waarschuwingsplicht in met betrekking tot het te water raken van
voorwerpen of stoffen, welke overeenkomt met die van artikel 6 SB.

Voor wateren waar het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990 dan
wel het Scheepvaartreglement Eemsmonding van toepassing is, merkt het
SB als bevoegde autoriteit aan de autoriteiten die worden genoemd in het
naar strekking met de zoëven bedoelde bepalingen overeenkomende
artikel 51 van het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, onderschei-
denlijk artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van het Scheepvaartreglement
Eemsmonding.

Tweede lid

a. Bilgewater: de omschrijving komt overeen met de omschrijving van
het begrip bilgewater in artikel 1, onderdeel d, van het verdrag, welke is
ontleend aan de totnogtoe geldende omschrijving in het kader van
hoofdstuk 15 van het RPR. Voor wat betreft de inzameling van bilgewater
is van belang, dat deze ingevolge een praktijkrichtlijn van de CCR
plaatsvindt door het bilgewater uit de bilge van de machinekamer te
pompen. Dit sluit aan bij het voorschrift van artikel 15.04, eerste lid, RPR
moet worden verzameld in de bilge. Deze praktijk wordt voortgezet, mede
gelet op de overeenkomstige bepalingen van 2.02, eerste lid, eerste volzin,
van het verdrag en artikel 11 van het SB.

Derde lid

a. Overslaginrichting: het gaat hier om een inrichting in de zin van
artikel 1.1, vierde lid, van de Wm. Er moet op gewezen worden dat onder
een overslaginrichting alle inrichtingen worden verstaan waar overslag-
activiteiten worden verricht, al dan niet in combinatie met opslag. Het
betreft hier in elk geval de volgende categorieën van inrichtingen uit het
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer: 1.3, onder d, 2.1,
onder a, 3, 4, 5, 5.3, 6, 7, 8, onder a, b en c, 9, onder a tot en met e, 9.3,
onder f en j, 10, 11, 11.3 onder a, 12, 15, 16, 22, 27, 28.1, onder a en b,
alsmede 28.4, onder a en b.

c. Vloeibare lading: dit begrip is in het verdrag niet gedefinieerd; uit de
verdragsvoorschriften voor vloeibare lading kan echter worden
opgemaakt dat die betrekking hebben op in bulk vervoerde vloeibare
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lading. Het kan daarbij gaan om stoffen die bij kamertemperatuur
gasvormig zijn; deze worden bij bulkvervoer in vloeibare vorm vervoerd.
Het verdrag heeft echter geen betrekking op dampen in laadruimen die
voortkomen uit vloeibare lading en dus ook niet op voorzieningen als een
dampretouleiding.

e. Eenheidstransporten: zie hiervoor het gestelde in onderdeel 4.3.4 van
het algemeen deel van deze toelichting.

g. Leidingsysteem: dit begrip komt voor in de Uitvoeringsregeling (in
de begripsomschrijving van nalossen), zonder dat daarbij echter een
begripsomschrijving is opgenomen. De hier opgenomen begrips-
omschrijving is ontleend aan de definitie van «laad- en losleidingen» van
het ADNR (Randnummer 210 014). Hieronder valt niet de zogenaamde
dampretourleiding.

i. Nalossen: het gaat primair om het verwijderen van de restlading op
zodanige wijze, dat de voorgeschreven losstandaard wordt bereikt, met
daartoe geschikte middelen. De verdragsdefinitie (art. 5.01, onderdeel i)
noemt als middelen bezems, veegmachines en afzuiging. Aangezien deze
middelen uitdrukkelijk worden vermeld bij wijze van voorbeeld en het
uiteindelijk gaat om het resultaat, de te bereiken losstandaard, is in de
definitie van nalossen van het SB afgezien van het vermelden van
middelen.

Het bereiken van de losstandaard wordt uitdrukkelijk opgenomen in de
voorschriften over het nalossen; de definitie van nalossen is met het oog
op de handhaving van die voorschriften feitelijk van aard. Ingevolge de
afdeling van hoofdstuk 3 die het nalossen betreft in combinatie met de
stoffenlijst kan voor droge lading de voorgeschreven losstandaard
«bezemschoon» of «vacuümschoon» zijn, voor vloeibare lading gaat het
steeds om de losstandaard «nagelensde ladingtank» (zie k). Dit is in
overeenstemming met de verdragsdefinitie van nalossen.

Het nalossen omvat in het verdrag ook het van een schip verwijderen
van overslagresten. Aangezien dit laatste ook dient te geschieden in
aansluiting op het laden van een schip, is dit buiten de omschrijving van
nalossen gehouden en afzonderlijk in de desbetreffende voorschriften
(artikel 41) verwerkt.

l, m en n. Ladingrestanten, bezemschoon laadruim en vacuümschoon
laadruim: de begripsomschrijvingen komen overeen met die van artikel
5.01, onderdelen c, f en h, van de Uitvoeringsregeling, maar zijn in
onderlinge samenhang iets strakker geformuleerd.

q. Waswater: volgens de begripsomschrijving van artikel 5.01,
onderdeel l, van de Uitvoeringsregeling wordt slechts water dat is
gebruikt bij het wassen van een bezemschoon of vacuümschoon laadruim
dan wel nagelensde ladingtank aangemerkt als waswater. Uit artikel 7.06,
derde lid, en de inleidende opmerkingen bij de Stoffenlijst blijkt het begrip
waswater ook een ruimere, neutralere, betekenis heeft: water dat gebruikt
is bij het wassen van laadruimen of ladingtanks. Het normatieve element
van de begripsomschrijving in genoemd artikel 5.01, onderdeel l,
ontbreekt daarom in artikel 1, derde lid, onderdeel q, van het SB.

Om vergelijkbare redenen worden in laatstgenoemd onderdeel enkele
andere soorten afvalwater dat ladingrestanten bevat, te weten regenwater
en ballastwater, niet meegenomen. Artikel 5.01, onderdeel l, rangschikt
regenwater en ballastwater onder waswater, echter slechts voorzover dat
afkomstig is uit gereinigde ladingtanks of laadruimen. Dit laatste is
verwarrend en wordt niet nagevolgd in het SB, omdat artikel 7.06 van de
Uitvoeringsregeling en de Stoffenlijst verschillende afzonderlijke
bepalingen ten aanzien van ander regenwater en ballastwater inhouden.
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Vierde lid: de begripsomschrijvingen van huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater (onderdelen b en c) zijn ontleend aan de Wm, maar zijn
mede van toepassing voor de niet op de Wm berustende bepalingen van
het SB. Het afvalwater dat in het verdrag wordt aangeduid als «huishou-
delijk afvalwater» omvat mede afvalwater van keukens, toiletruimten e.d.
van passagiersschepen; voor de toepassing van de Wm en het SB betreft
het dan bedrijfsafvalwater.

Artikel 2

Het besluit is van toepassing met betrekking tot schepen die zich
bevinden op de voor het openbare scheepvaartverkeer openstaande
binnenwateren. De woorden «met betrekking tot schepen» zijn hier
gebruikt en niet «ten aanzien van schepen», omdat het SB mede
voorschriften inhoudt die zich richten op overslagbedrijven en dergelijke.

Voor de aanduiding van de wateren wordt aangesloten bij het begrip
scheepvaartwegen van de Scheepvaartverkeerswet. In artikel 1, onderdeel
d, van die wet worden scheepvaartwegen omschreven als voor het
openbaar scheepvaartverkeer openstaande binnenwateren en de
territoriale zee, daaronder begrepen de daarin aanwezige waterstaats-
werken. Ingevolge artikel 2 SB wordt de territoriale zee echter niet mede
bestreken door het SB.

De reikwijdte van hoofdstuk 2, onderscheidenlijk hoofdstuk 3, van het
SB wordt overigens nader beperkt in de artikelen 9 en 10, onderschei-
denlijk 30 en 31.

Artikel 3

Voor wat betreft het eerste lid van dit artikel – de uitzondering voor
zeeschepen – kan worden opgemerkt, dat de desbetreffende uitzonde-
ringen in het verdrag niet steeds consistent zijn geformuleerd. Uit die
verdragsbepalingen kan wel als grootste gemene deler een uitzondering
voor zeeschepen die zich bevinden in zeehavens of op daarheen leidende
zeetoegangswegen worden gedistilleerd. In aanvulling daarop zijn nog
enkele specifieke uitzonderingsbepalingen met betrekking tot de zeevaart
opgenomen in de hoofdstukken 2 en 3 (de artikelen 10 en 31).

Voor wat betreft de omlijning van het begrip zeehaven ligt het in de
rede aansluiting te zoeken bij de aanwijzing van havens ingevolge de
uitvoeringswet bij het Marpolverdrag. Deze aanwijzing betreft havens als
bedoeld in artikel 12 van het Besluit olieverontreiniging door schepen en
ligt vast in de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 11
april 1986 (Stcrt. 80), zoals gewijzigd bij regeling van 24 september 1987
(Stcrt. 188).

De uitzondering voor recreatievaart betreft in concreto pleziervaar-
tuigen. Door aanknoping bij de Wet pleziervaartuigen is duidelijk dat het
SB mede niet van toepassing is ten aanzien van pleziervaartuigen die
worden verhuurd dan wel gebruikt in het kader van zeilscholen en
dergelijke. Voorts ligt het in de rede dat plaatsgebonden vaartuigen niet
vallen onder het verdrag en dat voor lozingen vanaf zodanige vaartuigen –
te denken valt aan woonschepen en permanent afgemeerde horeca-
schepen – de WVO-vergunningplicht in stand blijft. Voor wat betreft lozing
van huishoudelijk afvalwater vanaf plaatsgebonden vaartuigen voorziet
artikel 4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet
verontreiniging oppervlaktewateren uitdrukkelijk in toepasselijkheid van
die vergunningplicht.

Artikel 4 houdt een verbod in tot lozing van scheepsafvalstoffen en
delen van de lading, ter omzetting van de lozingsverboden ten aanzien
van de verschillende vormen van scheepsafval van de artikelen 3, 2.01,
6.01 en 9.01 van het verdrag.
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De scheepsafvalstoffen vallen mede onder de in WVO-kader gebruike-
lijke begrippen «afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen». In
het bijzonder omvatten laatstbedoelde begrippen ook mede het
zogenaamde afvalwater (zie o.a. artikel 1, tweede lid, WVO), dat in artikel
1, onder b tot en met f, van het verdrag mede wordt begrepen onder de
daar benoemde soorten scheepsafval. Voorts omvat het begrip «verontrei-
nigende stoffen» zoals dat in de jurisprudentie wordt gehanteerd, een zeer
breed spectrum aan stoffen, waaronder ook delen van de lading, alsmede
afval van de lading als bedoeld in 6.01 SAV. Tevens omvat het «in het
oppervlaktewater brengen» mede het in verdragskader telkens afzon-
derlijk vermelde «lozen», dat in WVO-kader als synoniem daarvan kan
worden beschouwd (zie artikel 1, tweede lid, WVO).

De andersluidende bepalingen in het SB waarop aan het slot van artikel
4 wordt gedoeld zijn vervat in de artikelen 5 (niet-toepasselijkheid)
alsmede 62, 77, 97 en 100 (afwijkingen).

Artikel 5 kwam reeds aan de orde in onderdeel 5.1 van het algemeen
deel.

Artikel 6 komt overeen met bepalingen voor bijzondere voorvallen in
verschillende op de WVO gebaseerde lozingenbesluiten, welke bepalingen
zijn afgeleid van het bepaalde in artikel 17.2 Wm.

Het verdient vermelding dat, naast de in artikel 6 opgenomen uitzon-
dering voor gevallen waarin het lozingsverbod van artikel 4 niet van
toepassing is, artikel 63 SB een uitzondering bevat ten aanzien van de
waarschuwingsplicht van artikel 5 SB voor gevallen waarin afvalwater dat
volgens de stoffenlijst niet in de vaarweg mag worden geloosd, maar in
de bedrijfsriolering moet worden gebracht, vanaf een schip in het
oppervlaktewater dreigt te geraken.

Artikel 8 geeft uitvoering aan artikel 12, derde lid, van het verdrag,
betreffende gevallen waarin er geen schipper is die «aansprakelijk kan
worden gesteld» voor de nakoming van een tot de schipper gericht
voorschrift. Dit kan zich voordoen met betrekking tot duwbakken,
drijvende werktuigen of indien de schipper blijvend het schip verlaten
heeft.

In artikel 12 van het verdrag wordt primair de vervoerder genoemd,
vervolgens de exploitant van het schip en ten slotte de eigenaar van het
schip als plaatsvervangend normadressaat. In onderdeel 4.3.2 van deze
toelichting is reeds uiteengezet dat de rol van de vervoerder in het SB is
beperkt tot de privaatrechtelijke bepalingen van paragraaf 3.10 SB.
Ingevolge artikel 8 SB zal de exploitant van het schip zorg moeten dragen
voor de naleving van tot de schipper gerichte voorstellen met betrekking
tot schepen die niet onder het gezag van een schipper staan. De begrips-
omschrijving van exploitant van een schip (artikel 1, eerste lid, onderdeel
k) omvat onder andere de eigenaar. Daarom bestaat er geen behoefte aan
de eigenaar afzonderlijk te vermelden in artikel 8 SB.

Artikelen 11 en 12

Deze bepalingen komen overeen met artikel 15.04, eerste lid en tweede
lid, onderdeel a, van het RPR en dienen op gelijke wijze te worden
geïnterpreteerd.

Artikel 13

Dit artikel komt grotendeels overeen met artikel 15.04, tweede lid,
onderdeel c, van het RPR. De CCR heeft een richtlijn («Merkblatt»)
uitgegeven, waarin op niet-limitatieve wijze zowel middelen die in de
bilge mogen geraken (artikel 13, tweede lid, SB) als in dit opzicht
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verboden middelen (artikel 13, eerste lid, SB) worden opgesomd. Deze
opsommingen kunnen worden verwerkt in de ministeriële aanwijzings-
regeling van artikel 13, derde lid. Dit lid biedt de mogelijkheid bij
ministeriële regeling reinigingsmiddelen aan te wijzen die in elk geval
toegelaten dan wel verboden zijn. Een zodanige regeling is dus niet
limitatief van aard, maar kan de betrokkenen wel houvast bieden.

Artikel 14

Voor de geldigheid van een olie-afgifteboekje is nodig dat het boekje is
afgegeven door een bevoegde instantie en dat het ten minste één
niet-ingevulde bladzijde bevat.

Artikel 15

Deze bepaling komt naar strekking overeen met artikel 15.05, tweede lid,
van het RPR en heeft in de praktijk een nadere omlijning gekregen. Voor
wat betreft bilgewater is met name van belang de wijze waarop de
schroefas van het schip is afgedicht, maar ook de bedrijfsvoering in de
machinekamer is van grote invloed op de hoeveelheid bilgewater die
ontstaat en dus moet worden afgegeven. Het bilgewater dient zo tijdig te
worden afgegeven dat er geen risico voor het milieu ontstaat door een te
grote hoeveelheid bilgewater in de bilge.

Voor de ten behoeve van de exploitant van het schip te leveren
inzameldienst behoeft niet te worden betaald, indien het afval wordt
afgegeven bij een ontvangstvoorziening waarmee het NI een contractuele
relatie onderhoudt; zie artikel 80.

Hoewel handhaving van artikel 15 als zodanig slechts mogelijk is op
Nederlands grondgebied, is van belang dat in de andere verdragsstaten
uiteraard overeenkomstige voorschriften zullen gelden. Voorts zullen ook
in die staten op bepaalde plaatsen gratis inzameldiensten worden
aangeboden.

Artikel 16

De verplichting tot inname van afvalstoffen die worden aangeboden aan
ontvangstvoorzieningen die niet tevens een inrichting in de zin van de
Wm zijn, is grotendeels gerealiseerd middels de voorschriften van de
inzamelvergunningen die ten behoeve van dergelijke voorzieningen
worden afgegeven.

Artikel 17

Met deze bepaling wordt voor olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen
uitvoering gegeven aan artikel 10.35a, tweede lid, Wm. De verplichting
voor de inzamelaar met betrekking tot het olie-afgifteboekje laat diens
meldingsplicht uit hoofde van de provinciale milieuverordening en de
registratie, via het zogenaamde S-formulier, onverlet.

Artikel 18

Dit artikel geeft met betrekking tot het door een inzamelaar in ontvangst
nemen van olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen uitvoering aan
artikel 10.35a, tweede lid, van de Wm. Met het oog op het verbeteren van
de handhaafbaarheid wordt voorzien in mede-ondertekening van elke
bladzijde van het olie-afgifteboekje door de schipper.
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Artikelen 19 tot en met 21

In deze artikelen is geregeld hoe de betaling van de verwijderings-
bijdrage die verschuldigd is ter gelegenheid van de levering van gasolie
ten behoeve van verbruik door een schip geschiedt, middels verplich-
tingen voor de eigenaar van het schip, de schipper en de leverancier van
de gasolie.

De verplichting van de eigenaar van een schip om er zorg voor te
dragen dat de schipper tijdig over voldoende zegels beschikt om te
kunnen voldoen aan zijn verplichting tot overlegging van zegels, naar rato
van een gebunkerde hoeveelheid gasolie, houdt verband met de
omstandigheid dat de eigenaar de heffingplichtige is. Als de schipper niet
aan zijn verplichting in het kader van de betaling kan voldoen doordat hij
over geen of onvoldoende zegels beschikt, wordt de eigenaar dan ook met
een naheffing geconfronteerd. De eigenaar is in de positie om de nodige
maatregelen te nemen voor de beschikbaarheid van voldoende zegels.
Daarbij is van belang dat het nationaal instituut ingevolge artikel 5.2.3 van
het SB een goede verkrijgbaarheid van zegels voor de eigenaren van
gemotoriseerde schepen bevordert. In veel gevallen zal de eigenaar van
het schip overigens tevens de schipper zijn. Het nationaal instituut zal
daar uiteraard rekening mee houden.

De wijze van ongeldig maken van de zegels is niet geregeld in het
verdrag of de Uitvoeringsregeling. Gelet op het voornemen waarover
overeenstemming is bereikt bij voorbereidend overleg tussen vertegen-
woordigers van de verdragsstaten om de zegels deelbaar in twee helften
vorm te geven, ligt de in artikel 21 van het SB opgenomen wijze van
ongeldig maken in de rede. Deze bestaat primair uit het telkens van het
steunpapier losmaken van de linkerhelft van een zegel en die helft
vastplakken aan de achterzijde van (het origineel van) de bunker-
verklaring. Met dit laatste wordt tevens gevolg gegeven aan de in artikel
3.03, eerste lid, tweede alinea, van de Uitvoeringsregeling opgenomen
verplichting van de leverancier om de zegels onlosmakelijk bij de
bunkerverklaring te voegen. In de memorie van toelichting bij de
goedkeurings- en uitvoeringswet (Kamerstukken II 1997/98, 25 851, nr. 3,
blz. 29) was aangegeven dat laatstbedoelde verplichting – als administra-
tieve verplichting – zou worden omgezet op basis van artikel 28e WVO,
maar bij nader inzien lijkt het, in het licht van de voorgenomen
vormgeving van de zegels, noodzakelijk dat het vastplakken van de
linkerhelft van elke zegel wordt meegenomen in de betalings-
verplichtingen. Een losse linkerhelft van een zegel zou immers frauduleus
gebruikt kunnen worden ten behoeve van betaling van verwijderings-
bijdrage ter zake van een andere levering van gasolie. Het betalingsproces
ten aanzien van de levering ter gelegenheid waarvan de linkerhelft van het
desbetreffende zegel is losgemaakt, zou dan niet worden voltooid.

Artikel 22

Ter beperking van administratieve lasten wordt voor wat betreft de
bunkerverklaring zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de verklaring die
is voorgeschreven in de artikelen 19 en 25 van het Uitvoeringsbesluit
accijns. Het verdient vermelding dat het bij de laatstbedoelde verklaring
gaat om een verklaring door of namens de eigenaar van het schip, terwijl
in het kader van het verdrag voorzien moet worden in een verklaring die
wordt opgemaakt door de leverancier. In de praktijk wordt de fiscale
bunkerverklaring echter veelal opgemaakt door de leverancier; artikel 22,
derde lid, SB haakt in op deze praktijk. Indien de leverancier de fiscale
verklaring ten behoeve van de schipper opmaakt, dient hij deze te
combineren met de bunkerverklaring die hij ingevolge artikel 22 van SB
moet opmaken.

In verband met het voorgaande zijn de bewoordingen van het eerste lid
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zo veel mogelijk afgestemd op die van artikel 29 van de Uitvoerings-
regeling accijns. Laatstgenoemd artikel spreekt van afnemer waar het SB
de term eigenaar van het schip gebruikt; er is in feite geen inhoudelijk
verschil, nu de bunkerverklaring ingevolge artikel 19, eerste lid, onder b,
van het Uitvoeringsbesluit accijns door of namens de eigenaar van het
schip wordt verstrekt. Voorts kan worden gesignaleerd, dat de
Uitvoeringsregeling accijns vermelding van de naam van de «gezag-
voerder» vergt, waar het SB de term «schipper» kent. Gezien de inhoud
van de definitie van schipper («de gezagvoerder van het schip of degene,
die deze vervangt») ligt hier evenmin een inhoudelijk verschil. Indien de in
artikel 22, eerste lid, onder a tot en met e, van het SB bedoelde gegevens
zijn vermeld, is tevens voldaan aan artikel 29, eerste lid, onder a tot en
met e, van de Uitvoeringsregeling accijns. Onverlet blijft dat voor de
toepassing van de laatstgenoemde regeling voorts voldaan dient te
worden aan genoemd artikel 29, eerste lid, onder f (vermelding van de
vergunning op basis waarvan gasolie met accijnsvrijstelling mag worden
betrokken).

Artikel 24

In het verlengde van het gestelde over de afstemming op het fiscale
regime is het van belang op te merken, dat de verplichting van artikel 24
betrekking heeft op een afschrift, dat als zodanig niet bekend is in de
fiscale voorschriften, die uitgaan van twee originele exemplaren, elk met
een eigen fiscale functie. Daarnaast wordt bij de uitvoering van de fiscale
bepalingen overigens ook met afschriften gewerkt. Voor de toepassing
van artikel 24 SB moeten de leveranciers dus voorzien in een extra
afschrift.

Artikelen 25 en 26

De bewaartermijn is in artikel 25 niet afzonderlijk geregeld; de algemene
bewaartermijn ten aanzien van de administratie uit artikel 52 van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen (zeven jaar) is van toepassing. Het
voorschrift van artikel 26 inzake de bewaartermijn aan boord laat onverlet
dat ook na afloop van deze specifieke termijn nog de zoëven bedoelde
algemene fiscale bewaartermijn blijft lopen.

Artikel 27

Artikel 27 voorziet er in dat een leverancier periodiek schriftelijk
gegevens ten aanzien van alle gasolieleveringen aan schepen, ingevolge
artikel 10 SB inclusief zeeschepen, rapporteert. De leveranciers
verstrekken reeds bij de uitvoering van de accijnswetgeving periodiek
overzichten aan de belastingdienst, welke de meeste van de in artikel 27
SB genoemde gegevens bevatten. Desgewenst kan een leverancier voor
de toepassing van het SB daarbij aansluiten. De wijze van verstrekking en
de aanwijzing van de dienst die de rapportages zal ontvangen worden
vastgelegd in een ministeriële regeling. Gestreefd wordt naar rapportage
langs electronische weg.

Artikel 28

Het is denkbaar dat een leverancier of een categorie van leveranciers
uitsluitend of in hoofdzaak levert aan zeeschepen dan wel in staat en
bereid is een beperking tot zegelplichtige schepen in de rapportage aan te
brengen. Ook is denkbaar dat een leverancier door organisatorische
voorzieningen waarborgt dat geen gasolie wordt geleverd zonder dat
wordt voldaan aan de verplichting tot betaling van de verwijderings-
bijdrage. Voor zodanige gevallen kan vrijstelling of ontheffing worden
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verleend ten aanzien van de rapportageplicht van artikel 27. Hetzelfde
geldt voor leveranciers die in staat en bereid zijn de rapportage nog
verder te beperken tot leveringen aan zegelplichtige schepen die ten
onrechte geen of te weinig zegels overleggen. Deze leveranciers moeten
uiteraard dan wel tevens de door het verdrag vereiste totaalgegevens per
kwartaal rapporteren; dit kan bij vrijstellings- of ontheffingsvoorschrift
worden geregeld.

Voorts kan vrijstelling of ontheffing worden verleend van de voorge-
schreven wijze van gegevensverschaffing, waarbij een andere passende
wijze kan worden voorgeschreven.

Artikel 30

Hoofdstuk 3 SB is van toepassing met betrekking tot laden en lossen
van schepen in het kader van goederenvervoer over binnenwateren. Dit
goederenvervoer vindt veelal plaats in het kader van een overeenkomst
van goederenvervoer over binnenwateren in de zin van hoofdstuk 8 van
het Burgerlijk Wetboek, maar omvat ook het vergelijkbare zogenaamde
eigen vervoer. Buiten deze reikwijdte valt het laden of lossen van
baggerspecie op of van beunschepen en onderlossers die zijn bestemd te
worden ingezet voor de uitvoering van werken in of aan vaarwegen of
andere wateren. Met het oog op de waterkwaliteitsaspecten van dergelijke
werkzaamheden worden daarvoor WVO-vergunningen verleend.
Eveneens valt buiten de reikwijdte van hoofdstuk 3 het «laden» en
«lossen» van scheepsbrandstof door een schip dat is bestemd voor het
leveren van brandstof aan andere schepen (bunkerschip).

De voorschriften van hoofdstuk 3 zijn van toepassing «met betrekking
tot» het eerdergenoemde laden en lossen; dit houdt in dat ook de
voorschriften van dit hoofdstuk die zich niet richten op laden of lossen als
zodanig van toepassing zijn als het gaat om goederenvervoer over
binnenwateren. Wat dit betreft kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de
verplichting tot het afgeven van afvalwater met ladingrestanten aan een
inzamelaar.

Artikel 31

In aanvulling op de algemene uitzondering voor zeeschepen die zich
bevinden in zeehavens of op daarheen leidende zeetoegangswegen is een
uitzondering van hoofdstuk 3 voor het goederenvervoer over zee
opgenomen die aansluit bij de artikelen 8:370, tweede lid, en 8:890,
tweede lid, van het BW. Hoofdstuk 3 van het SB is uit dien hoofde, ook
waar het gaat om «eigen vervoer», niet van toepassing ten aanzien van
het laden of lossen van een schip, indien het lading betreft waarvan het
vervoer aan boord over zee zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden,
tenzij het varen van het schip over zee kennelijk ondergeschikt is aan het
varen over binnenwateren.

Artikelen 32 en 33

Artikel 32 heeft als gevolg van de in het derde lid opgenomen uitzon-
dering hoofdzakelijk betrekking op het laden en lossen buiten een
overslaginrichting, terwijl artikel 33, betreffende handelingen die
plaatsvinden in een overslaginrichting, daarvan het spiegelbeeld vormt.
Artikel 33 bevat echter, anders dan artikel 32, geen verbodsbepalingen
met uitzonderingsclausules, nu artikel 8.1 van de Wm reeds een centrale
verbodsbepaling met betrekking tot inrichtingen kent.

Wat betreft laden en lossen buiten een overslaginrichting valt in de
eerste plaats te denken aan rechtstreekse boord-boord-overslag, zonder
tussenkomst van de installatie van een derde. Waar deze vorm van
overslag veelal bestaat uit het overladen van zeeschepen naar binnen-
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schepen of omgekeerd met behulp van installaties die zich bevinden op
het zeeschip, doet zich hier de werking van de uitzondering voor vervoer
over zee gevoelen.

Wat betreft andere lossingen buiten overslaginstallaties kan als
voorbeeld worden genoemd het lossen van bouwmaterialen op een werk.
Hiervoor is dus artikel 32 van belang, al zal het vermoedelijk veelal om
eenheidstransporten gaan, waarvoor diverse voorschriften van het SB
ingevolge enige specifieke uitzonderingsbepalingen niet van toepassing
zijn. Een ander voorbeeld van toepasselijkheid van artikel 32 is de
boord-boordoverslag met tussenkomst van een installatie van een derde
die niet tot een overslaginrichting behoort, zoals een losse drijvende
kraan.

De bepalingen van het SB waarnaar in de opsommingen van artikel 32
en 33 wordt verwezen zijn alle in de passieve vorm geformuleerd, zonder
vermelding van het subject, nu zowel in artikel 32 als in artikel 33 en
bovendien in paragraaf 3.10 bij de bedoelde bepalingen wordt aange-
knoopt. Aldus wordt vermeden dat een reeks van bijna identieke
bepalingen verschillende malen in het SB zou voorkomen.

Voor de goede orde verdient het vermelding dat de niet in artikelen 32
en 33 opgesomde publiekrechtelijke bepalingen van hoofdstuk 3 veelal
gebaseerd zijn op de WVO en zich richten tot de schipper of de exploitant
van het schip; voor het overige gaat het om voorschriften voor degene die
de ontvangstinrichting drijft, gebaseerd op artikel 8.44 dan wel 10.35a van
de Wm. De wettelijke basis is per SB-artikel aangegeven in de bij deze
toelichting gevoegde omzettingstabel b.

Artikel 35

Deze bepaling berust op een conclusie van het eerder genoemde
uitvoeringsoverleg onder auspiciën van de CCR en is gericht op verhoging
van de handhaafbaarheid met betrekking tot de in deze bepaling bedoelde
voetnoten in de tabel. Voor wat betreft de term «vervoersdocument»
wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 40.

Artikel 36

De in dit artikel voor het ter beschikking stellen van een schip vereiste
losstandaard is een minimum: het staat de afzender en de vervoerder vrij
een verdergaande staat van reiniging overeen te komen.

Artikel 38, derde lid

De toelating van een onderzoeksbureau geschiedt in Nederland op basis
van de Binnenschepenwet.

Artikel 40

Opdat na het lossen eenvoudig toepassing kan worden gegeven aan
bijlage 2 moet in de vervoersdocumenten het viercijferige nummer
worden vermeld dat in die bijlage bij de vermelding van de desbetref-
fende goederensoort is opgenomen. Volgens boek 8 BW is met betrekking
tot de binnenvaart de afgifte van vervoersdocumenten niet verplicht, maar
in de praktijk is in veel gevallen wel een vrachtbrief (artikel 8:915 BW)
voorhanden. Tot de vervoersdocumenten behoort in voorkomend geval
uiteraard ook een schriftelijk vastgelegde vervoersovereenkomst, zoals
afzonderlijk vermeld in artikel 7.09 van de Uitvoeringsregeling. De fiscale
verplichtingen met betrekking tot een zogenaamd administratief geleide-
document blijven onverlet.

Het verdient hier vermelding, dat het met het oog op de toepassing van
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artikel 34, derde lid, van belang kan zijn in de vervoersdocumenten aan te
geven dat de lading niet verontreinigd is met bepaalde stoffen.

Artikel 41

In artikel 7.03, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling, waarvan artikel
41, eerste lid, de omzetting inhoudt, is mede voorzien dat een andere
taakverdeling dan de aldaar primair genoemde kan worden overeenge-
komen ten aanzien van het verwijderen van de overslagresten. Dit is een
verbijzondering van het bepaalde in artikel 7.07 van de Uitvoerings-
regeling; het betreft onderlinge overeenkomsten tussen afzender en
ontvanger. In artikel 41, eerste lid, SB is dit niet uitdrukkelijk bepaald,
aangezien artikel 8:929a, tweede lid, tweede volzin, van het BW reeds
voorziet in dit privaatrechtelijke aspect. Met het oog op een effectieve
handhaving blijft degene die laadt de publiekrechtelijke normadressaat.

De clausule ’zo veel mogelijk’ strekt ertoe dat de overslagresten aan de
lading worden toegevoegd voorzover dit niet leidt tot het ontstaan van
extra afval. In bepaalde gevallen zal een ontvanger zich uit kwaliteits-
overwegingen willen ontdoen van het gedeelte van de lading dat
overslagresten bevat.

Artikelen 42 tot en met 44

Volgens artikel 7.04, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling dient het
laadruim bezemschoon dan wel vacuümschoon ter beschikking te worden
gesteld overeenkomstig de toepasselijke aanduiding in de stoffenlijst. De
formele titel van die stoffenlijst luidt: «Losstandaarden en afgifte-/
innamevoorschriften met betrekking tot het geoorloofd lozen van
waswater, regen- en ballastwater met ladingrestanten». Hieruit zou men
op zich kunnen afleiden, dat de in de stoffenlijst opgenomen losstand-
aarden slechts bereikt behoeven te worden voor laadruimen of lading-
tanks van waaruit afvalwater zal worden geloosd. Deze interpretatie sluit
echter niet aan bij artikel 7.02 van de Uitvoeringsregeling, waarin bepaald
is dat een schip in de regel voor vervoer van lading ter beschikking wordt
gesteld met een bezemschoon laadruim of nagelensde ladingtank en
voorts is voorzien dat een hogere losstandaard of beschikbaarstelling na
wassen kan worden overeengekomen. Laatstgenoemd artikel – dat als
zodanig is omgezet in artikel 36 SB – bevat dus de minimumnormen, die
terugkeren in de artikelen 42, eerste lid, en 43, eerste en tweede lid, SB.

De wijze waarop het nalenzen dient plaats te vinden komt overeen met
hetgeen in de Praktijkrichtlijn afvalstoffen tankvaart was bepaald ten
aanzien van de zogenaamde efficient stripping. De medewerking van de
schipper aan de toepassing van artikel 43 houdt in ervoor zorg te dragen
dat de innameleiding kan worden aangesloten op het nalenssysteem en
de bediening van het nalenssysteem, tenzij een andere taakverdeling in de
vervoersovereenkomst is overeengekomen.

Voor wat betreft de in de artikelen 42, derde lid, en 43, vierde lid,
voorkomende clausule «zo veel mogelijk» is mutatis mutandis het
gestelde in de toelichting bij dezelfde clausule van artikel 41 van
toepassing.

Artikelen 45 tot en met 51

De artikelen 45 tot en met 51 SB hebben betrekking op de in een aantal
gevallen bestaande verplichting om na het lossen en het nalossen de
laadruimen of ladingtanks schoon te spuiten (kortweg: te wassen)
alsmede op de behandeling van afvalwater dat zich in aansluiting op het
lossen en het nalossen in de laadruimen of ladingtanks bevindt. Daarbij
gaat het om alle afvalwater dat ladingrestanten bevat, dus zowel
waswater als regenwater, buiswater en ballastwater. Tot het waswater
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behoren immers volgens het verdrag ook regenwater of ballastwater dat
uit laadruimen of ladingtanks komt en ook de stoffenlijst heeft op al deze
soorten afvalwater betrekking. Het ligt voorts in de rede om in de
milieuvoorschriften buiswater met ladingrestanten op gelijke voet als
regenwater te behandelen, al is buiswater in het verdrag niet genoemd.

In de artikelen 45 tot en met 51 is het zogenaamde van rechts naar links
lezen van de stoffenlijst verwerkt. Dit betreft in feite, van rechts naar links,
de kolommen 5, 4 en 3 van de tabel van die lijst (bijlage 2 van het SB).
Indien voor een goederensoort in kolom 5 een bijzondere behandeling (S)
is aangegeven, is artikel 45 (wassen en die bijzondere behandeling
toepassen op het afvalwater) van toepassing, ongeacht of voor de
desbetreffende goederensoort tevens een aanduiding van een
losstandaard is opgenomen in kolom 3 of 4, tenzij de voor die bijzondere
behandeling benodigde voorzieningen niet beschikbaar zijn. In het
laatstbedoelde geval komt toepassing van artikel 46 (wassen en innemen
van het afvalwater alsmede lozen op de bedrijfsriolering) aan de orde,
althans indien in kolom 4 een losstandaard is vermeld. Bij ontbreken van
een losstandaard in kolom 4 of van bruikbare rioleringsvoorzieningen
komt artikel 48 (afvalwater achterlaten op het schip ten behoeve van latere
lozing in de vaarweg) aan de orde, indien in kolom 3 een losstandaard is
vermeld. Indien de artikelen 45 tot en met 48 geen van alle van toepassing
zijn, resteert artikel 49, dat afgifte aan een ontvangstvoorziening
voorschrijft.

In de wasverplichting van de artikelen 45 en 46 is de clausulering van
onderdeel a van het onderliggende artikel 7.04, tweede lid, van de
Uitvoeringsregeling niet opgenomen, aangezien deze slechts van belang
is in de onderlinge verhoudingen van de betrokken partijen en niet voor
de bescherming van het milieu. De bedoelde clausule is verwerkt in artikel
70, tweede lid, onderdeel b, en artikel 71, onderdeel b, van het SB. De
wasverplichtingen van de artikelen 45 en 46 zijn nader uitgewerkt in artikel
47.

Voor het wassen van het schip kan de schipper worden verwezen naar
een speciale voorziening; het wassen blijft echter een verantwoorde-
lijkheid van degene die lost dan wel degene die de desbetreffende
overslaginrichting drijft. Bij het invullen van de losverklaring (zie
paragraaf 3.7 SB) geeft deze zelf een verklaring inzake verwijzing naar de
wasvoorziening. Toewijzing van een wasvoorziening dient ingevolge
artikel 47 steeds gepaard te gaan met toewijzing van een ontvangst-
voorziening voor afgifte van het afvalwater. De exploitant van de
wasvoorziening zal veelal tevens inzamelaar van afvalstoffen zijn en moet
dan aansluitend aan het wassen het deel van de losverklaring voor de
ontvangstinrichting invullen.

Uit inleidende opmerking nr. 5 bij de stoffenlijst van het verdrag blijkt,
dat er diverse varianten zijn van «bijzondere behandeling»: over de
opgeslagen lading spuiten, afvoeren naar zuiveringsinstallatie, verwerking
in een installatie voor afvalwater. De eerstgenoemde variant wordt in de
tabel telkens via een voetnoot voorgeschreven en brengt inname van het
waswater bij de overslaginrichting met zich mee. De tweede en derde
variant worden nooit uitdrukkelijk in de tabel vermeld, maar zijn aan de
orde als niet de eerste variant van toepassing is. Deze varianten kunnen in
beginsel worden uitgevoerd binnen een overslaginrichting, al zijn
daarvoor in de praktijk meestal geen voorzieningen aanwezig. In elk geval
kunnen deze varianten worden uitgevoerd door afgifte van het afvalwater
aan een ontvangstvoorziening.

Voor een aantal goederensoorten bevat de tabel een losstandaard in
kolom 3 of 4 en tevens een S in kolom 5, voorzien van een voetnoot die
aangeeft dat een bijzondere behandeling verplicht is «indien besmeurd
met olie». Dit betekent dat indien een zodanige besmeuring van de lading
aan de orde is, de losstandaarden in kolom 3 of 4 genegeerd moeten
worden.
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Het afvalwater moet dan dus veelal worden afgegeven aan een
ontvangstvoorziening. Ingevolge artikel 35 SB is voor de toepassing van
de voorschriften uitgangspunt dat besmeuring aan de orde is, tenzij een
vervoersdocument het tegendeel aangeeft. In het laatstbedoelde geval
kan de S in kolom 5 worden genegeerd.

Ten aanzien van voorzieningen voor bedrijfsriolering is van belang te
vermelden, dat onverlet blijft dat deze moeten worden gebruikt in
overeenstemming met een desbetreffende vergunning, verleend
krachtens artikel 1, tweede lid, van de WVO, dan wel de Wm. Dit kan
betekenen dat bepaalde stoffen niet of slechts in beperkte mate in die
riolering mogen worden gebracht.

Met betrekking tot regenwater is onder andere artikel 7.06, eerste lid,
tweede alinea, van de Uitvoeringsregeling van belang. Deze bepaling
behoort weliswaar blijkens het opschrift van dat artikel tot de bepalingen
over de kosten, doch bevat onmiskenbaar ook een inhoudelijk milieu-
voorschrift. Dit voorschrift wordt mede omgezet in de artikelen 45 tot en
met 51 SB. Slechts privaatrechtelijk is van belang of overeengekomen is
dat het vervoer afgedekt zal plaatsvinden, als bedoeld in artikel 7.06,
eerste lid, van de Uitvoeringsregeling; zie artikel 71, onder c, SB.

Artikelen 47 en 49

Het is voor de schipper verplicht om het afvalwater ook daadwerkelijk
bij de ingevolge deze artikelen aangewezen ontvangstvoorziening af te
geven; dit is bepaald in artikel 64 SB.

Dat de ontvangstvoorziening die wordt aangewezen zich ingevolge het
tweede lid moet bevinden in de nabijheid van de losplaats of op de route
van het schip houdt geen scherp afgebakende norm in. Er is echter wel
een factor die het oprekken van deze norm tegengaat, nu de privaatrechte-
lijke partij op wie ingevolge paragraaf 3.10 de verplichting rust om de
ontvangstvoorziening toe te wijzen, tevens draagplichtig is voor de kosten
van wachttijden en omwegen die in verband daarmee ontstaan.

Artikel 52

De medewerking van de schipper kan, naast het medewerken aan het
daadwerkelijke wassen en het innemen van afvalwater door degene op
wie de verplichtingen van de voorgaande artikelen rusten, ook bestaan uit
het overbrengen van het schip naar een aangewezen wasvoorziening.
Indien het schip zelf als zodanig is aangewezen omdat het is uitgerust met
een wasinstallatie, draagt de schipper zorg voor de bediening daarvan.

Artikel 53

In artikel 53 is mede voorzien in de mogelijkheid van het langs
elektronische wijze opmaken, (mede-)ondertekenen, verzenden en
bewaren van de losverklaring, mits wordt voldaan aan de nodige
waarborgen voor de echtheid en controleerbaarheid daarvan. Bij het
meergenoemde internationale uitvoeringsoverleg is gebleken dat de
verdragspartners positief staan ten aanzien van een dergelijke
mogelijkheid. De vereiste waarborgen zullen in een ministeriële regeling
worden vastgelegd, waarbij voor wat betreft de ondertekening, alsmede
de vereiste mede-ondertekening door de schipper c.q. de exploitant van
het schip en, in bepaalde gevallen, de inzamelaar, kan worden aange-
sloten bij de vereisten van richtlijn 1999/93/EG van het Europees
parlement en de Raad van 13 december 1999, betreffende een gemeen-
schappelijk kader voor elektronische handtekeningen (PbEG 2000, L 13).
Met het oog op de echtheid en controleerbaarheid is het nodig dat van
meet af aan vast staat dat alle betrokken partijen op de vereiste wijze
kunnen deelnemen aan de elektronische procedure; daarom is in artikel 53
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vastgelegd dat hierover overeenstemming tussen de betrokkenen moet
bestaan.

Artikel 59

Het verdient vermelding dat de uitzondering van diverse verplichtingen
voor eenheidstransporten vervalt op het tijdstip van eindigen van die
(reeks) eenheidstransporten. Alsdan gelden dus weer die verplichtingen
voor degenen die bij het lossen in aansluiting op het laatste transport uit
die reeks betrokken zijn. Dit laat eventuele privaatrechtelijke afspraken
inzake verrekening van schoonmaakkosten e.d. met opdrachtgevers van
onmiddellijk voorafgaande (reeksen) eenheidstransporten onverlet.

Artikel 62, tweede lid

In onderdeel a gaat het om regenwater, buiswater of ballastwater dat na
het wassen in laadruim of ladingtank geraakt. In onderdeel c gaat het
hoofdzakelijk om afvalwater dat ter gelegenheid van het wassen in
laadruim of ladingtank ontstaat, met eventueel bijkomend regenwater,
buiswater of ballastwater.

Artikel 65

De verplichting tot zo veel mogelijk gescheiden houden van afvalwaters
van verschillende goederensoorten komt overeen met een element van de
algemene zorgverplichting van artikel 11 van het verdrag. Dit is mede van
belang met het oog op een juiste vermelding van de hoeveelheid
ingenomen waswater op elke afzonderlijke losverklaring, die is voorge-
schreven ter zake van inname van waswater door een ontvangstinrichting.
Een absolute verplichting tot gescheiden houden zou te ver voeren voor
tankschepen waarmee in verschillende tanks uiteenlopende goederen-
soorten worden vervoerd.

Artikel 67

De verplichting tot inname van afvalstoffen die worden aangeboden aan
ontvangstvoorzieningen die niet tevens een inrichting in de zin van de
Wm zijn, is grotendeels gerealiseerd middels de voorschriften van de
inzamelvergunningen die ten behoeve van dergelijke voorzieningen
worden afgegeven.

Artikel 68

Dit artikel geeft met betrekking tot het door een inzamelaar in ontvangst
nemen van afvalwater dat ladingrestanten bevat uitvoering aan artikel
10.35a, tweede lid, van de Wet milieubeheer.

Artikelen 69 tot en met 72

Voor een goed begrip van deze privaatrechtelijke bepalingen wordt hier
verwezen naar de uiteenzettingen over de privaatrechtelijke bepalingen in
de memorie van toelichting bij het in de inleiding vermelde wetsvoorstel
(Kamerstukken II 1997/98, 25 851, nr. 3, blzz. 26, 27 en 33 tot en met 36),
alsmede naar onderdeel 4.3.2 van deze nota van toelichting. Kort gezegd
gaat het bij de privaatrechtelijke bepalingen om de toedeling van de
rechten en verplichtingen aan de bij de vervoersovereenkomst betrok-
kenen en in het verlengde daarvan in de toedeling van de draagplicht van
de kosten van de publiekrechtelijke milieuvoorschriften waarnaar in dit
artikel wordt verwezen. Voorzover een zodanig publiekrechtelijk
voorschrift in concreto niet of niet in volle omvang van toepassing is
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ingevolge een uitzonderingsbepaling, zoals de uitzonderingsbepaling voor
eenheidstransporten of een overgangsbepaling van hoofdstuk 6, geldt
uiteraard ook geen privaatrechtelijke verplichting.

Een verplichting ingevolge artikel 69, 70 of 71 tot het treffen van
bepaalde maatregelen houdt, zoals gebruikelijk, mede in dat degene op
wie die verplichting rust de kosten daarvan dient te dragen. De draag-
plicht ten aanzien van kosten is in deze artikelen slechts uitdrukkelijk
toegedeeld ten aanzien van kosten die door de vervoerder, in verband met
wachttijden of omwegen, of degene die de ontvangstvoorziening drijft
aan de draagplichtige in rekening (kunnen) worden gebracht.

Artikel 72 brengt mede tot uiting dat de exploitant van de overslag-
installatie de kosten van de door hem in acht te nemen voorschriften van
hoofdstuk 3 SB in rekening kan brengen bij de afzender dan wel de
ontvanger. Slechts de kosten van het innemen van de – bij het overslag-
proces ontstane – overslagresten draagt hij zelf.

De in artikel 8:929a BW opgenomen verplichting van de afzender en de
ontvanger tot het treffen van de in de onderhavige artikelen van het SB
vermelde maatregelen geldt in hun onderlinge verhouding, doch mede
jegens de vervoerder. In verband daarmee behoeft artikel 7.04, vierde lid,
van de Uitvoeringsregeling, dat een vordering van de vervoerder jegens
de afzender dan wel de ontvanger inhoudt voor het geval de bedoelde
verplichtingen niet worden nageleefd en hijzelf het schip in de voorge-
schreven toestand brengt, geen afzonderlijke omzetting. Dat de
vervoerder in een zodanig geval zelf het schip in de voorgeschreven
toestand zal willen brengen, kan verband houden met de omstandigheid
dat hij anders ingevolge artikel 7.06, derde lid, geconfronteerd kan worden
met de kosten van afgifte van afvalwater aan een inzamelaar.

De artikelen 69 en volgende houden bepalingen in ten aanzien van «de»
afzender, ontvanger of exploitant van de overslaginstallatie, omdat de
bepalingen uitgaan van een overeenkomst van goederenvervoer over
binnenwateren, bij de uitvoering waarvan die subjecten betrokken zijn.

Artikel 73

Voor alle duidelijkheid worden hier uitdrukkelijk de in dit artikel
bedoelde categorieën genoemd: huisvuil, slops, zuiveringsslib en klein
gevaarlijk afval.

Artikel 75

De verplichting tot inname van afvalstoffen die worden aangeboden aan
ontvangstvoorzieningen die niet tevens een inrichting in de zin van de
Wm zijn, is grotendeels gerealiseerd middels de voorschriften van de
inzamelvergunningen die ten behoeve van dergelijke voorzieningen
worden afgegeven.

Artikel 82

Een ministeriële regeling als bedoeld in onderdeel c zal uitvoering door
het NI vergen van de regeling die naar verwachting door de conferentie
zal worden vastgesteld voor de vermindering van de verwijderings-
bijdrage met betrekking tot schepen die zijn uitgerust met voorzieningen
ter voorkoming van het ontstaan van afval. In concreto zal het in eerste
instantie gaan om gedeeltelijke teruggaaf van de verwijderingsbijdrage
voor schepen met een goedgekeurd systeem van schroefasdichting. Het
NI zal dan namens de Minister van Verkeer en Waterstaat op aanvraag de
teruggaafbeschikkingen vaststellen en de desbetreffende bedragen
uitbetalen.
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Artikel 87

Het NI moet de nodige administraties en registraties verzorgen. Voor
wat betreft administratie gaat het in elk geval om een schriftelijke
verantwoording ten aanzien van:

a. de van het IVC ontvangen, in beheer genomen zegels;
b. de verkochte zegels;
c. de verstrekking van olie-afgifteboekjes en
d. bedragen die worden betaald dan wel ontvangen in het kader van de

verevening.
Voor wat betreft registratie van door verschillende bedrijven verrichte

handelingen gaat het in elk geval om:
a. de hoeveelheden olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen die

worden ingenomen overeenkomstig onder regie van het NI;
b. de kosten van de inzameling en verdere verwijdering van het onder a

bedoelde olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen;
c. de door leveranciers aan gemotoriseerde schepen, niet zijnde

zeeschepen, geleverde hoeveelheden gasolie en
d. de totale waarde van de door leveranciers ongeldig gemaakte zegels.

Artikel 89

Het NI is gebonden aan het afvalbeleid, waarvan ten minste de
hoofdlijnen vastliggen in het nationaal milieubeleidsplan. Dit beleid is
nader uitgewerkt in het meerjarenprogramma gevaarlijke afvalstoffen. In
de toekomst zal het nationale afvalbeheersplan het richtinggevende kader
bieden.

Artikel 92

De ministers zullen het NI met name de geaggregeerde cijfers van de
rapportages van de leveranciers ingevolge artikel 27 moeten verschaffen,
opdat het NI op zijn beurt kan voldoen aan de rapportageverplichting
jegens het IVC ter zake ingevolge artikel 4.02, eerste lid, onder c en d, van
de Uitvoeringsregeling. De gegevens die betrekking hebben op afzonder-
lijke leveranciers worden door de ministers niet aan het NI verstrekt; dit
zijn vertrouwelijke aan de overheid verstrekte bedrijfsgegevens waarop de
geheimhoudingsplicht van artikel 2:5 van de Awb van toepassing is.

Artikel 93

Artikel 4:38 van de Awb vergt dat het opleggen van andere verplich-
tingen dan de reeds in artikel 4:37 van de Awb genoemde aan de
subsidie-ontvanger geschiedt bij of krachtens wettelijk voorschrift. Voor
alle duidelijkheid worden in artikel 93 de verplichtingen van het NI
uitdrukkelijk aangemerkt als verplichtingen van de subsidie-ontvanger.

Artikel 94

Artikel 4:77 Awb opent de mogelijkheid artikel 4:76, dat overlegging van
een balans en een exploitatierekening in het kader van het financiële
verslag vergt ingeval van 100 %-subsidiëring, van overeenkomstige
toepassing te verklaren indien de subsidie-ontvanger niet voor 100%,
doch wel in overwegende mate zijn inkomsten aan subsidie ontleent. De
rechtspersoon die wordt aangewezen als nationaal instituut zal mogelij-
kerwijs met het oog op andere taken dan die van het NI mede over enige
andere inkomsten dan subsidie kunnen beschikken. Daarom wordt voor
alle zekerheid toepassing gegeven aan artikel 4:77 van de Awb.
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Artikel 95

Het is gewenst dat de jaarlijkse accountantscontrole mede betrekking
heeft op de vergoeding van de inzamelings- en verwijderingskosten door
het nationaal instituut, alsmede het aandeel dat het NI heeft genomen in
de internationale financiële verevening. Dit betreft als zodanig niet de
besteding van subsidiegelden, maar wel de besteding van de opbrengst
van de wettelijk verplicht gestelde verwijderingsbijdrage. Ingevolge artikel
4:79 van de Awb, dat daartoe de mogelijkheid opent, moet het subsidie-
verlenend bestuursorgaan in een zodanig geval de opdracht tot onderzoek
aan de accountant vergezeld doen gaan van een aanwijzing over de
reikwijdte en de intensiteit van de controle.

Voor de goede orde verdient hier nog vermelding dat de Algemene
Rekenkamer uit hoofde van artikel 59, eerste lid, onder d, van de Compta-
biliteitswet controlebevoegdheden heeft ten aanzien van de subsidie-
ontvanger. Het gaat hier echter niet om een jaarlijkse controle volgens een
vast stramien, maar een door de Algemene Rekenkamer naar goeddunken
voor de uitoefening van diens taak uit te oefenen bevoegdheid.

Artikel 101

Het is de bedoeling dat het besluit in werking treedt op hetzelfde tijdstip
als het verdrag. Ingevolge artikel 18 van het verdrag is dat op de eerste
dag van de tweede maand na nederlegging van de laatste akte van
bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring door de ondertekenende
staten. Ten tijde van de totstandkoming van dit besluit valt nog niet goed
te overzien wanneer dat het geval zal zijn. Nederland heeft het verdrag
bekrachtigd op 10 juli 2000.

Bij overleg tussen vertegenwoordigers van de Verdragsluitende Staten
is onderkend dat het met betrekking tot de inwerkingtreding van het
verdrag wenselijk is dat primair de organisatorische «verdrags-
machinerie» in werking komt, met name de bepalingen betreffende de
nationale instituten, het Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan
en de Conferentie der Verdragsluitende Partijen, ten einde de nodige
voorstellen te doen en besluiten vast te stellen met betrekking tot de
verplichte verwijderingsbijdrage van deel A. Te denken valt onder andere
aan de vaststelling van het huishoudelijk reglement van het IVC, waarin
ingevolge artikel 10, derde lid, van het verdrag nadere details over de
internationale financiële verevening worden vastgelegd, alsmede
besluiten over de verlaging van verwijderingsbijdrage in verband met
door belanghebbenden te treffen technische maatregelen ter voorkoming
van het ontstaan van afval. Vervolgens zouden dan de overige verdrags-
bepalingen in werking moeten treden, op een bij besluit van genoemde
conferentie vastgesteld tijdstip. Een en ander brengt met zich mee dat de
bepalingen van hoofdstuk 5 SB ten aanzien van het nationaal instituut op
een eerder tijdstip in werking moeten kunnen treden dan de overige
bepalingen.

Bijlagen

De bijlagen 1, 2 en 3 wijken in zoverre af van de aanhangsels II, III en V
bij de Uitvoeringsregeling, dat de in die aanhangsels vervatte
voorschriften – in overeenstemming met Aanwijzing nr. 102 van de
aanwijzingen voor de regelgeving – zijn verwerkt in de artikelen 38, 39, 45
tot en met 51 en 76 van het SB.

Voorts wijkt de tabel van bijlage 2 af van genoemd aanhangsel III in die
zin, dat bovenaan de kolommen 4 en 5 de aanduiding «Afgifte aan een
ontvangstinrichting t.b.v.» is aangepast. Het gaat in deze kolommen
immers niet uitsluitend om gevallen van zodanige afgifte: lozen van
waswater en dergelijke in de riolering of spuiten over de opgeslagen
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lading zullen veelal geschieden na inname van het afvalwater in een
overslaginrichting. Dit is ook onderkend bij het meergenoemde
uitvoeringsoverleg in CCR-kader.

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. M. de Vries
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Transponeringstabellen

a. Transponeringstabel verdrag

In de onderstaande tabel wordt per bepaling van het verdrag en de
daarbij behorende Uitvoeringsregeling aangegeven met behulp van welke
bepalingen van het SB of andere wettelijke bepalingen deze wordt
omgezet in de Nederlandse rechtsorde. Ingeval de betrokken verdragsbe-
paling zich als zodanig niet tot de verdragsstaten richt of anderszins geen
omzetting vergt, is dit aangegeven met het teken –.

Deze tabel vertoont een aantal afwijkingen ten opzichte van de
overeenkomstige tabel die was gevoegd bij de memorie van toelichting
bij het wetsvoorstel voor de goedkeurings- en uitvoeringswet. Het betreft
hier in het algemeen concretiseringen die thans kunnen worden aange-
geven, nu de uitwerking in het SB vorm heeft gekregen. Daarbij is er thans
van afgezien naast een SB-bepaling telkens de desbetreffende bepalingen
van de wet (WVO, Wm dan wel BW) waarop deze berust te vermelden.
Zodanige wetsbepalingen zijn slechts vermeld indien zij in concreto de
omzetting van een verdragsbepaling inhouden.

Op enkele punten berusten de verschillen op inhoudelijke wijzigingen
ten opzichte van de eerdere voornemens.

1. Aan artikel 6, derde lid, van het verdrag is primair een publiekrechte-
lijke omzetting gegeven in de regeling van de taken en werkwijze van het
NI. Het gaat hier om een verankering van het vereiste dat schippers hun
olie- en vethoudende scheepsafvalstoffen kostenloos kunnen afgeven bij
de door het NI aangewezen ontvangstvoorzieningen. Dit wordt door het
NI nader geregeld in de contracten met de inzamelaars; dit laatste was
aanvankelijk uitsluitend als omzettingsinstrument vermeld.

2. De zorgplicht van artikel 11 van het verdrag is, anders dan aange-
geven in de genoemde memorie van toelichting, als zodanig niet omgezet
in het SB. Dit is toegelicht in onderdeel 4.1.3 van de nota van toelichting.

3. Er is voor gekozen artikel 2.01, derde lid, van de Uitvoeringsregeling
te verwerken in het WVO-vergunningenregime in plaats van in het SB,
zoals aanvankelijk aangegeven. Zie hiervoor onderdeel 5.1 van deze
toelichting.

4. Artikel 3.03, eerste lid, laatste volzin, van de Uitvoeringsregeling
wordt omgezet als betalingsverplichting op basis van artikel 28c, derde
lid, WVO en niet als administratieve verplichting als bedoeld in artikel 28e
WVO. Zie hiervoor de artikelsgewijze toelichting bij de artikelen 19 tot en
met 21.

5. De voorschriften van deel B van de Uitvoeringsregeling worden,
tenzij deze gericht zijn tot de schipper of de vervoerder, in publiekrech-
telijk opzicht via de artikelen 32 en 33 SB omgezet op basis van de Wet
milieubeheer. In de memorie van toelichting was voor wat betreft de
rechtstreekse boord-boord-overslag artikel 2f van de WVO als basis voor
omzetting genoemd. Die vorm van overslag valt overigens in feite onder
de uitzonderingsbepalingen met betrekking tot zeeschepen; zie daarvoor
de toelichting op de artikelen 32 en 33 SB.

Artikel(-lid)
verdrag/Uitvoeringsregeling

Omzetting

Verdrag

1 –
2 art. 2, eerste lid, SB

3, eerste en derde lid art. 4 SB
tweede lid zie bij art. 16
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Artikel(-lid)
verdrag/Uitvoeringsregeling

Omzetting

4, eerste lid
– deel A zie bij art. 3.02
– deel B zie bij art. 5.02
– deel C zie bij art. 8.02
tweede lid
– deel A zie bij artt. 2.02 en 2.03
– deel B zie bij artt. 6.03, 7.01 en 7.05
– deel C zie bij artt. 9.03 en 10.01
derde lid
– deel A zie bij art. 6, derde lid
– deel B zie bij de artt. 7.01 en 7.05
– deel C zie bij art. 10.01
vierde lid zie bij artikel 16

5 zie bij artt. 6, 7 en 8

6, eerste lid artt. 28a t/m 28e WVO; zie verder bij art. 3.01 t/m 3.03
tweede lid –
derde lid art. 79, onder b, SB
vierde lid artt. 28f t/m 28h WVO; zie verder bij art. 3.01 t/m 3.03; zie ook

bij art. 16

7, eerste en tweede lid wettelijke bepalingen lijken vooralsnog niet nodig; dit wordt
nog nader onderzocht

derde en vierde lid geen wettelijke voorzieningen nodig

8 art. 8:929a BW; zie verder bij artt. 7.06 t/m 7.08

9, eerste lid art. 28i WVO
tweede lid paragrafen 5.1 t/m 5.4 SB
derde lid art. 28j WVO

10, eerste lid art. 28i WVO, art. 84, eerste lid, SB
tweede lid, laatste volzin art. 28i WVO, par. 5.3 SB
tweede t/m zesde lid –

11 artt. 1.1a en 10.3 Wm

12, eerste lid zie bij art. 4, tweede en derde lid
tweede lid –
derde lid art. 8 SB

13 zie bij artt. 6.02 tot en met 7.09

14 en 15 –

16 – artt. 24, tweede lid, en 25 WVO, alsmede hoofdstuk 18 Wm
(bestuursrechtelijke handhaving)

– art. 1a, onderdelen 1° en 2°, Wet op de economische
delicten en art. 216 Wetboek van Strafrecht (strafrechte-
lijke handhaving)

17 –

18 art. VIII van de goedkeuringswet; art. 101 SB

19 t/m 22 –
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Artikel(-lid)
verdrag/Uitvoeringsregeling

Omzetting

Uitvoeringsregeling

Deel A

1.01 art. 17 SB

2.01, eerste en tweede lid art. 4 SB
derde lid eventuele WVO-vergunningen

2.02, eerste lid artt. 11 en 12, eerste lid, SB
tweede lid, onder a art. 12, tweede lid, SB
tweede lid, onder b art. 7 SB
tweede lid, onder c art. 13 SB

2.03, eerste lid art. 14 SB
tweede lid artt. 15 en 16 SB
derde lid art. 10 SB
3.01, eerste lid art. VII van de goedkeuringswet
tweede en derde lid artt. 19 en 20 SB
vierde lid art. 21 SB
vijfde lid artt. 27 en 28 SB

3.02 paragrafen 5.1 t/m 5.4 SB

3.03, eerste lid artt. 21 t/m 25 SB
tweede t/m vijfde lid artt. 24 en 25 WVO, hfdst. 18 Wm

4.01 –

4.02 art. 84 SB

4.03 art. 84 SB

4.04 art. 84 SB

Deel B

5.01 –

5.02 omzetting buiten het kader van het SB, op basis van
instrumentarium Wm

5.03 art. 3, onder a, SB

6.01, eerste lid art. 4 SB
tweede lid art. 62 SB
derde lid artt. 6 en 63 SB
vierde lid zo nodig aanvulling van het SB

6.02 artt. 97 t/m 99 SB

6.03, eerste lid artt. 35 en 56 SB
tweede lid zie bij art. 7.04
derde lid art. 55, eerste lid, SB
vierde lid art. 55, tweede lid, SB
vijfde lid art. 59 SB
zesde lid art. 55

7.01, eerste lid artt. 53, 71, onder e, SB
tweede lid art. 68 SB

7.02 art. 8:929a BW en artt. 36 en 69 SB

7.03, eerste lid, eerste volzin zie bij art. 7.04
tweede volzin artt. 42, derde lid, 43, vierde lid, 70, tweede lid, onder a, en

71, onder a, SB
tweede en derde lid artt. 41, 70, eerste lid, en 71, onder a, SB

7.04, eerste lid artt. 42, 43, 70, tweede lid, onder a, en 71, onder a, SB
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Artikel(-lid)
verdrag/Uitvoeringsregeling

Omzetting

tweede lid artt. 45, 1°, 46, onder b, 1°, 70, tweede lid, onder b, en 71,
onder b, SB

derde lid art. 59 SB
vierde lid – (de strekking van het vierde lid ligt besloten in de bij het

eerste en tweede lid vermelde bepalingen van par. 3.10 SB,
in combinatie met artt. 6:200, 6:212 en 8:929a BW)

7.05 artt. 45 t/m 51, alsmede artt. 70, tweede lid, onder b, en 71,
onder b, SB

7.06 artt. 70, tweede lid, onder c, en 71, onder c en d, SB

7.07 art. 8:929a, tweede lid, tweede volzin, BW

7.08 art. 72 SB

7.09 art. 40 SB

Deel C

8.01 –

8.02 vooralsnog geen wettelijke omzetting

9.01, eerste lid art. 4 SB
tweede lid art. 6 SB
derde lid (verbod) artt. 4 en 100 SB
(vrijstelling) art. 77
vierde lid art. 76 SB
vijfde lid art. 3, onder a, SB

9.02 –

9.03, eerste lid art. 73 SB
tweede lid art. 7 SB
derde lid art. 74 SB

10.01, eerste lid onderzocht wordt of wettelijke bepalingen nodig zijn
tweede lid PMV
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b. Transponeringstabel Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart

In deze tabel wordt per artikel van het SB aangegeven welke bepaling
van het verdrag of de Uitvoeringsregeling daarmee wordt omgezet en op
welke wettelijke grondslag het artikel berust.

artikel verdragsbepaling wettelijke grondslag

1 1 2f WVO, 8.44, 10.4 en 10.35a
Wm, alsmede 8:929a BW

2 2 2f WVO, 8.44, 10.4 en 10.35a
Wm, alsmede 8:929a BW

3 6, eerste lid, 2.03, derde 2f WVO, 8.44, 10.4
lid, 5.03, 9.01, vijfde lid en 10.35a Wm,

alsmede 8:929a BW

4 3, eerste lid, 2.01, eerste 2f WVO
lid, 6.01, eerste lid, 9.01,
eerste lid

5 2.01, derde lid, 8, 13 2f WVO

6 2.01, tweede lid, 6.01, 2f WVO
derde lid, 9.01, tweede lid

7 2.02, tweede lid, 2f WVO
onderdeel b, 9.03, tweede lid

8 12, derde lid 2f en 28k WVO

9 6, eerste lid, eerste volzin 2f WVO, 8.44 en 10.35a Wm

10 6, eerste lid, 2.03, derde lid 2f WVO, 8.44 en 10.35a Wm

11 2.02, eerste lid, eerste volzin 2f WVO

12 2.02, eerste lid, 2f WVO
tweede volzin, en tweede
lid, onderdeel a

13 2.02, tweede lid, onderdeel c 2f WVO

14 2.03, eerste en derde lid 2f WVO

15 2.03, tweede lid 2f WVO

16 4, derde lid, 6, derde lid 8.44 Wm

17 1.01 10.35a, tweede lid, Wm

18 – 2f WVO

19 3.03, tweede lid 28c, derde lid WVO

20 3.01, derde lid 28c, derde lid WVO

21 3.01, vierde lid 28c, derde lid WVO

22 t/m 26 3.03, eerste lid 28e WVO

27 3.01, vijfde lid 28e WVO

28 – 28k WVO

29 14, derde lid, onderdeel d 28k WVO

30 8, 13 28k WVO

31 5.03 2f WVO, 8.44, 10.4 en 10.35a
Wm, alsmede 8:929a BW
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artikel verdragsbepaling wettelijke grondslag

32, eerste zie bij de SB-artikelen 10.4 Wm
en tweede lid waarnaar in deze leden

wordt verwezen

derde lid 7.08 10.4 Wm

33 7.08 8.44 Wm

34 – 2f WVO, 8.44 en 10.4 Wm;
8:929a BW

35 afspraak CCR-werkgroep 2f WVO, 8.44 en 10.4 Wm;
8:929a BW

36 7.02, eerste lid 2f WVO

37 t/m 39 Aanhangsel II 2f WVO

40 7.09 10.4 Wm

41 7.03, tweede en derde lid 10.4/8.44 Wm

42 7.03, eerste lid en 7.04, 10.4/8.44 Wm
eerste lid, eerste alinea

43 7.03, eerste lid en 7.04, 10.4/8.44 Wm
eerste lid, tweede alinea

44 7.03, eerste lid en 7.04, 2f WVO
eerste lid, tweede alinea

45, 46, 48, 50 en 51 6.01, tweede lid, 7.04,
inleidende opmerkingen bij
de stoffenlijst en conclusies
CCR-werkgroep, 7.06, eerste
lid, eerste alinea

10.4/8.44 Wm

47 en 49 7.05 10.4/8.44 Wm

52 – 2f WVO

53, eerste en tweede lid 7.01, eerste lid 10.4/8.44 Wm

derde lid – 10.4/8.44/10.35a, tweede lid,
Wm, 2f WVO

54 6.03, vierde lid 2f WVO

55 6.03, derde en zesde lid 2f WVO

56 6.03, eerste lid 2f WVO

57 – 10.4/8.44 Wm

58 – 2f WVO

59 6.03, vijfde lid, 7.04, derde
lid

2f WVO, 10.4/8.44 Wm

60 – 10.4/8.44 Wm

61 7.06, eerste lid, tweede
alinea

10.4/8.44 Wm

62 6.01, tweede lid 2f WVO

63 6.01, derde lid 2f WVO

64 (7.05) 2f WVO

65 11 2f WVO
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artikel verdragsbepaling wettelijke grondslag

66 6.03, eerste lid en Aanhang-
sel IV, rubrieken 18, 19 en 20

2f WVO

67 4, derde lid 8.44 Wm

68 7.01, tweede lid, en
Aanhangsel IV, rubrieken 18,
19 en 20

10.35a, tweede lid, Wm

69 tot en met 72 7.01, 7.03, 7.04, 7.05, 7.06,
7.08

8:929a BW

73 9.03, eerste lid 2f WVO

74 9.03, derde lid 2f WVO

75 10.01, eerste lid 8.44 Wm

76 9.01, vierde lid 2f WVO

77 9.01, derde lid, laatste volzin 2f WVO

78 9, 3.02 28i, derde lid, WVO

79 6, derde lid 28i, derde lid, WVO

80 en 81 9 28i, derde lid, WVO

82 3.01, tweede lid, 3.02 28i, derde lid, WVO

83, eerste lid 9, 3.01 , tweede lid,, 3.02 28i, derde lid, WVO

tweede lid 3.01, tweede lid, 28i, derde lid, WVO

84, eerste lid 4.02, eerste en derde lid,
4.03 en 10, derde lid

28i, derde lid, WVO

tweede lid – 28i, derde lid, WVO

85 10, tweede lid 28i, derde lid, WVO

86 10, 4.01 28i, derde lid, WVO

87 3.02, 4.02 28i, derde lid, WVO

88 – 28i, derde lid, WVO

89 – 28i, derde lid, WVO

90, eerste lid – 28i , derde lid, WVO

tweede lid – 28k WVO

91 – 28k WVO

92 – 28k WVO

93 – 28k WVO

94 – 4:77 Awb

95 – 4:79 Awb

96 – 1, derde lid, WVO

97 6.02, onderdeel a 2f WVO

98 6.02, onderdeel a 10.4/8.44 Wm

99 6.02, onderdeel b 2f WVO, 10.4/8.44 Wm
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artikel verdragsbepaling wettelijke grondslag

100 9.01, derde lid, onderdelen a
en b

2f WVO
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

amvb = algemene maatregel van bestuur

Awb = Algemene wet bestuursrecht

BW = Burgerlijk Wetboek

CCR = Centrale Commissie voor de Rijnvaart

IVC = Internationaal Verevenings- en Coördinatieorgaan

MJP = Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen II

NI = nationaal instituut

NMP = nationaal milieubeleidsplan

NSTR = nomenclatuur voor de vervoerstatistiek

PMV = provinciale milieuverordening

SAB = Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart

SB = Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart

Stb. = Staatsblad

Trb. = Tractatenblad

VROM = Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer

WVO = Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Wm = Wet milieubeheer
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