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Beschikking van de Minister van Justitie van 
3 december 1992, houdende plaatsing in het 
Staatsblad van de tekst van de Wet 
verontreiniging zeewater (Stb. 1981, 695), zoals 
deze luidt na wijziging krachtens de wet van 
2 juli 1992, Stb. 414 

De Minister van Justitie, 

Gelet op Artikel XXIII, vierde lid, van de wet van 2 juli 1992, Stb. 414; 

Besluit: 

de tekst van de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1981, 695), zoals 
deze luidt na wijziging krachtens de wet van 2 juli 1992, Stb. 414, in het 
Staatsblad te plaatsen als bijlage bij deze beschikking. 

's-Gravenhage, 3 december 1992 

De Minister van Justitie, 
E. M. H. Hirsch Ballin 
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Uitgegeven de zeventiende december 1992 

De Minister van Justitie, 
E. M. H. Hirsch Ballin 



TEKST VAN DE WET VERONTREINIGING ZEEWATER (5TB. 1981, 
695) ZOALS DEZE LAATSTELIJK IS GEWIJZIGD BIJ DE WET 
VAN 2 JULI 1992, 5TB. 414 

Artikel 1 

1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde 
wordt verstaan onder: 

Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat; 
lozen: zich ontdoen van stoffen door deze door of van vaartuigen of 

luchtvaartuigen in het water van de zee te brengen. 
2. Onder lozen wordt voor de toepassing van het bij of krachtens deze 

wet bepaalde mede verstaan het zich ontdoen van stoffen door deze op 
zee aan boord van een vaartuig te verbranden. 

3. Onder vaartuigen worden voor de toepassing van het bij of 
krachtens deze wet bepaalde mede verstaan: 

a. installaties, opgericht op de bodem van de territoriale zee of van dat 
deel van de Noordzee, waarvan de grenzen samenvallen met die van het 
aan Nederland toekomende gedeelte van het continentaal plat; 

b. luchtkussenvaartuigen. 

Artikel 2 

Deze wet is niet van toepassing op: 
a. het lozen, voorzover daaromtrent regelen zijn gesteld bij of 

krachtens de Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Stb. 1983, 
683); 

b. het lozen, het aan boord nemen en het ten vervoer afgeven van 
splijtstoffen, ertsen of radioactieve stoffen, voorzover voor een van die 
gedragingen een vergunning is vereist op grond van artikel 15 of artikel 
29 van de Kernenergiewet. 

Artikel 3 

1. Het is verboden de bij algemene maatregel van bestuur aan te 
wijzen afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen: 

a. te lozen, dan wel 
b. aan boord van een vaartuig of luchtvaartuig te nemen met het 

oogmerk om die stoffen te lozen, dan wel 
c. af te geven met het oogmerk om die stoffen te doen lozen. 
2. Bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste 

lid kan worden bepaald dat met betrekking tot daarbij aangewezen 
stoffen de in dat lid gestelde verboden niet gelden indien deze stoffen op 
een daarbij aan te geven wijze worden of zullen worden geloosd. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op stoffen die slechts als 
sporen in andere stoffen voorkomen en die daaraan niet zijn toegevoegd 
met het doel om tezamen met die andere stoffen te worden geloosd. 

4. De voordracht tot een algemene maatregel van bestuur als bedoeld 
in het eerste lid wordt Ons gedaan door Onze Ministers van Verkeer en 
Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer. 

Artikel 4 

Het is verboden afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, 
die niet vallen onder de in artikel 3, eerste lid, bedoelde verboden: 

a. te lozen, dan wel 
b. aan boord van een vaartuig of luchtvaartuig te nemen met het 

oogmerk om die stoffen te lozen, dan wel 
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c. af te geven met het oogmerk om die stoffen te doen lozen, 
tenzij voor dat lozen of voor dat aan boord nemen een ontheffing is 

verleend. 

Artikel 5 

De in de artikelen 3, eerste lid, en 4 omschreven verboden gelden niet 
voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, 
voorzover die handeling samenhangt met of voortvloeit uit het normale 
gebruik van het vaartuig of luchtvaartuig, mits dat gebruik niet ten doel 
heeft het lozen van dergelijke stoffen. 

Artikel 6 

In de gevallen, waarin door overmacht het in artikel 3, eerste lid, of het 
in artikel 4 omschreven verbod om te lozen wordt overtreden, maakt de 
schipper van het vaartuig of de gezagvoerder van het luchtvaartuig van 
het voorval melding in het scheepsdagboek of het journaal. Tevens doet 
hij van dit voorval onverwijld mededeling aan Onze Minister. 

Artikel 6a 

Degene aan wie chemische afvalstoffen of afgewerkte olie in de zin 
van de Wet chemische afvalstoffen worden afgegeven met het oogmerk 
deze te doen lozen, is verplicht elke zodanige afgifte aan Onze Minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te melden 
met inachtneming van daartoe door Onze Minister in overeenstemming 
met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer, bij een in de Nederlandse Staatscourant bekend te maken 
beschikking, te stellen regelen. 

Artikel 6b 

Onze Minister maakt in overeenstemming met Onze Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bezwaar tegen 
het voornemen om gevaarlijke afvalstoffen in de zin van de Wet 
chemische afvalstoffen binnen Nederlands grondgebied te brengen om 
te lozen, indien het lozen van die afvalstoffen in strijd zou zijn met bij of 
krachtens deze wet gestelde voorschriften. 

Artikel 7 

1. Een ontheffing als bedoeld in artikel 4 wordt verleend door of 
vanwege Onze Minister, in overeenstemming met Onze Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

2. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. De 
voorschriften kunnen worden gewijzigd of aangevuld. 

Artikel 8 

1. Een verzoek om ontheffing of tot wijziging van de aan de ontheffing 
verbonden voorschriften wordt schriftelijk bij Onze Minister of bij een 
door deze bij een in de Staatscourant bekend te maken beschikking 
aangewezen instantie ingediend. Onze Minister bepaalt bij in de Staats
courant bekend te maken beschikking welke gegevens bij het verzoek 
dienen te worden verstrekt. 

2. Afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer is, behoudens het bepaalde 
in het derde en vierde lid, van toepassing met betrekking tot de totstand
koming van een beschikking op een verzoek om verlening van een 
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ontheffing onderscheidenlijk wijziging van de aan de ontheffing 
verbonden voorschriften. 

3. Afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer is niet van toepassing, 
indien het verzoek betrekking heeft op het in het buitenland aan board 
van een Nederlands vaartuig of luchtvaartuig nemen van afvalstoffen, 
verontreinigende of schadelijke stoffen, met het oogmerk die stoffen te 
lozen, en de Staat op wier grondgebied dat aan board nemen geschiedt, 
partij is bij: 

a. het op 15 februari 1972 te Oslo tot stand gekomen Verdrag, met 
bijlagen, ter voorkoming van verontreiniging van de zee tengevolge van 
het storten vanuit schepen of luchtvaartuigen (Trb. 1972, 62), dan wel bij 

b. het op 29 december 1972 te Landen tot stand gekomen verdrag, 
met bijlagen, ter voorkoming van verontreiniging van de zee door het 
storten van afval en vuil (Trb. 1973, 172). 

4. Voorts kan Onze Minister in overeenstemming met Onze Minister 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer bepalen dat 
afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer niet van toepassing is indien het 
verzoek betrekking heeft op afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke 
stoffen, waarvan door een ongewoon voorval de afvoer op korte termijn 
nodig is. 

Artikel Ba 

1. Afdeling 13.3 van de Wet milieubeheer is, behoudens het bepaalde 
in het tweede lid, van toepassing met betrekking tot de totstandkoming 
van een ambtshalve te geven beschikking tot wijziging of aanvulling van 
de aan een ontheffing verbonden voorschriften. Een zodanige 
beschikking is met redenen omkleed. 

2. In overeenkomstige gevallen als bedoeld in artikel 8, derde lid, is 
afdeling 13.3 van de Wet milieubeheer niet van toepassing. In overeen
komstige gevallen als bedoeld in artikel 8, vierde lid, kan Onze Minister in 
overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer bepalen dat die afdeling van de Wet milieu
beheer niet van toepassing is. 

Artikel Sb 

1. Een beschikking tot verlening of weigering van een ontheffing, tot 
wijziging of aanvulling van de aan de ontheffing verbonden voorschriften 
dan wel tot weigering van zodanige wijziging, bij de totstandkoming 
waarvan hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer niet van toepassing is, is 
met redenen omkleed en wordt bij aangetekende brief aan de verzoeker 
of de houder van de ontheffing toegezonden. 

2. Een beschikking, als bedoeld in het eerste lid, tot verlening van een 
ontheffing of tot wijziging of aanvulling van de daaraan verbonden 
voorschriften ligt gedurende een maand voor een ieder ter inzage. De 
terinzagelegging geschiedt op de dag van verzending van de beschikking. 
De bekendmaking van de terinzagelegging geschiedt in de Nederlandse 
Staatscourant. 

Artikel 9 

1. Onze Minister kan een ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken, 
indien: 

a. de te harer verkrijging verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvol
ledig blijken, dat op het verzoek een andere beslissing zou zijn genomen 
als bij de beoordeling daarvan de juiste gegevens bekend waren 
geweest; 
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b. de in artikel 7, tweede lid, bedoelde voorschriften niet in acht 
worden genomen; 

c. op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, 
opgetreden na de verlening der ontheffing, moet worden aangenomen 
dat het van kracht blijven der ontheffing het aan het tegengaan van de 
verontreiniging van de zee verbonden belang op onaanvaardbare wijze 
zou schaden, terwijl daaraan redelijkerwijs niet door het wijzigen of het 
aanvullen van de voorschriften kan worden tegemoet gekomen. 

2. Met betrekking tot een beschikking als bedoeld in het eerste lid, 
onder a en b, is artikel Sb, eerste lid, van overeenkomstige toepassing. 

3. Met betrekking tot een beschikking als bedoeld in het eerste lid, 
onder c, is artikel Sa van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 10 

1. Tegen een beschikking als bedoeld in artikel 8, tweede lid, waarop 
afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing is, kan beroep 
worden ingesteld. Paragraaf 20.2 van die wet is op een beroep ingevolge 
de eerste volzin van toepassing. 

2. Tevens kan beroep worden ingesteld tegen een beschikking als 
bedoeld in artikel Sa, eerste lid, of 9, eerste lid, onder c, waarop afdeling 
13.3 van de Wet milieubeheer van toepassing is. Paragraaf 20.3 van die 
wet is op een beroep ingevolge de eerste volzin van toepassing. 

3. Voorts kan beroep worden ingesteld tegen de ingevolge deze wet 
gegeven beschikkingen waartegen niet al ingevolge het eerste en het 
tweede lid beroep kan worden ingesteld. Paragraaf 20.4 van de Wet 
milieubeheer is op een beroep ingevolge de eerste volzin van toepassing, 
met dien verstande dat in afwijking van artikel 20.21, eerste lid, eerste 
volzin, van die wet, een beschikking die is genomen krachtens op grond 
van artikel 16, eerste lid, van de Wet chemische afvalstoffen gestelde 
regels, dan wel een beschikking, houdende bezwaren als bedoeld in 
artikel 6b van deze wet, terstond van kracht wordt. 

Artikel 11 

Een gedraging in strijd met een aan een ontheffing verbonden 
voorschrift is verboden. 

Artikel 12 

Met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens deze wet 
bepaalde zijn de artikelen 18.3 tot en met 18.16 van de Wet milieu
beheer van toepassing. 

Artikel 16 

Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de 
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter 
kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde 
van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een 
geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan 
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking 
verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van deze wet de noodzaak tot 
bekendmaking voortvloeit. 

Artikel 17 

De ambtenaren der invoerrechten en accijnzen geven geen 
toestemming tot vertrek uit Nederland indien zij ernstige redenen hebben 
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om te vermoeden dat in strijd met een der in de artikelen 3, eerste lid, en 
4 omschreven verboden is of zal warden gehandeld. 

Artikel 18 

Onze Minister doet jaarlijks verslag aan de Staten-Generaal over de 
aan deze wet gegeven toepassing. Dit verslag kan warden opgenomen 
als bijlage bij de memorie van toelichting op de Rijksbegroting. 

Artikel 19 

Een op grand van artikel 1, vierde lid, van de Wet verontreiniging 
oppervlaktewateren v66r het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet 
verleende vergunning voor het in het water van de voile zee brengen van 
afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen wordt voor de 
toepassing van deze wet gelijkgesteld met een ontheffing als bedoeld in 
artikel 4. 

· Artikel 21 

De wet kan warden aangehaald als «Wet verontreiniging zeewater». 

Artikel 22 

Deze wet treedt in werking op een nader door Ons te bepalen tijdstip. 
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