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34 710 Wijziging van de Wet maritiem beheer BES en 
van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES in 
verband met de implementatie van het Verdrag 
van Nairobi inzake wrakopruiming 

Nr. 4  NADER RAPPORT1 

Hieronder is opgenomen het nader rapport d.d. 27 maart 2017, aange-
boden aan de Koning door de Minister van Infrastructuur en Milieu, mede 
namens de Minister van Veiligheid en Justitie. 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 3 november, 
nr. 2016001760, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de 
Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde voorstel van wet 
rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, gedateerd 
14 december 2016, nr. W14.16.0353/IV, bied ik U hierbij aan. 

Het voorstel geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen 
aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen. De redactionele 
kanttekeningen zijn overgenomen. 
Van de gelegenheid is gebruikgemaakt om de artikelen 19c en 49l van het 
voorstel aan te vullen met twee leden die een regeling bevatten voor 
verhaalsrecht op het geborgene en het recht van parate executie. Recent 
is gebleken dat een dergelijke regeling ontbrak in het voorstel. De 
aanvulling is gebaseerd op de artikelen 12 en 13 van de Wet opruiming 
schepen en wrakken BES. Van deze wet is de intrekking voorzien in artikel 
III van het voorstel. 
De aanvulling sluit aan bij de artikelen 5 tot en met 8 van de Wrakkenwet 
die voor Europees Nederland geldt, waardoor binnen Nederland een 
gelijke regeling geldt. Daarmee wordt de bestaande situatie voortgezet. 

Ik moge U, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie, verzoeken 
het hierbij gevoegde gewijzigde voorstel van wet en de gewijzigde 
memorie van toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
zenden. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

1 De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals 
voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het 
Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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Het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, 
omdat het zonder meer instemmend luidt / 
uitsluitend opmerkingen van redactionele aard 
bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de 
Raad van State)
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