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Eindverslag dep Commissie van Rap] 

EINDVERSLAG DEK COMMISSIE VAN RAPPORTEURS over 
de wetsontwerpen tor. wijziging van de artikelen S, 2\ 
en 48 en tot Invoeging van twee artikelen tusschen de 
artikelen 50 en 51 der Ongevallenwet 1901.(188,884) 

Nadat het Voorloopig Verslag der ('(iininissie aan de Regeering 
wan medegedeeld, is van haai' ontvangen de navolgende 

MEM< )H1 E VAN ANTWO<>RD. 

Ondergeteekende vereenigt zich met de meening der leden, 
die aan partieele wijzigingen der Ongevallenwet de voorkeur 
geven boven een algeheele herziening, omdat voor de samen-
stelling van een daartoe strekkend ontwerp en de behandeling 
daarvan door de Staten-Ooneraal jaren gevorderd zonden worden. 

Wat betreft de opmerking, dat eerst N jaren de nadeelen 
van het tegenwoordige ar t x ondervonden moesten worden, 
alvorens eene wijziging van dat artikel werd voorgesteld, zij 
het ondergeteekende vergund te verwijzen naar art. 1 van het 
ontwerp tot wijziging der Ongevallenwet, den 16 November 
1904 aan de Tweede Kamer toegezonden (1904—1908, 119) 
en naar art. 11 (art. 806) van herontwerp, den 20 September 
1906 aan de Tweede Kamer toegezonden il90f>—1907. 88). 

Ook in een ontwerp tot herziening der Ongevallenwet, dat 
ondergeteekende bij zijn optreden als hoofd van het Departe-
ment gereed vond. was een nieuwe lezing van art. 8 voor-
gesteld. De geschiedenis der wijziging van dat artikel is een 
bewijs, dat het v;oon aanbeveling verdient urgente wijzigingen 
in een ontwerp tot algeineene herziening op te nemen. 

Dat voor een afdoende verbetering van de Ongevallenwet 
verdere maatregelen noodig zijn dair tot nu toe voorgesteld, 
wordt door ondergeteekende niet betwist. Ook naar zijne meening 
zal het noodig zijn verschillende bepalingen te wijzigen in het 
belang der risico-overdracht, waarvan het groote nut door hem 
erkend wordt. In het ontwerp tot wijziging en aanvulling dei-
Ongevallenwet, den 7 Mei 1909 aan de Tweede Kamer toe-
gezonden (1908—1909, 292), zijn reeds eenige bepalingen 
opgenomen, welke aan een goede werking der risico-overdracht 
bevorderlijk zullen zijn. 

Bij de herziening van de classificatie der bedrijven en van 
het tarief is in het oog gehouden de noodzakelijkheid om 
nieuwe tekorten te voorkomen. Ondergeteekende veroorlooft 
zich te verwijzen naar hetgeen daaromtrent door hem gezegd 
is in de vergadering der Eerste Kamer van 0 Juni j.l. rblz. 
508 kolom 1 en 2). 

Uit het schriftelijk antwoord op de vraag van het lid dei-
Tweede Kamer, den heer DBUCZXB, {Handelingen 1908—1909, 
II. Aanhangsel bladz. 61), blijkt, dat ondergeteekende geen 
voorstander is van het Belgische stelsel, dat de vaststel' 
ling der schadeloosstellingen aan den burgerlijken rechter 
opdraagt. Hij acht voor een goede uitvoering der ongevallen-
verzekering onmisbaar een Rijksinstelling, belast p e t de 
regeling der schadeloosstelling, onder controle van den admi-
nistratieven rechter. 

Ter beantwoording van de vraag, welk voordeel de over 
dracht van het risico der Rijksverzekeringsbank aan een par-
ticuliere maatschappij voor de bank zou hebben opgeleverd, i 
zij het ondergeteekende vergund te verwijzen naar het hier- j 
voren bedoeld antwoord op de vraag van het Kamerlid DBUCKKB, ' 

53 Eerst* Kamer. 

rteuri over de wetsontwerpen BOS, 198 en 'HH. 

waar de zaak uiteengezet is. Dat in de premie, welke de 
maatschappij van de bank ontving, behalve de vergoeding van 
he i r i s i co , ook een v e r g o e d i n g Voor den a r b e i d v a n den v e i -
zokeraar begrepen zou moeten zijn, Is juist, maar dit zou op 
de finantien der bank niet van Invloed zijn. omdat de preiniën, 
aan den herverzekeraar te betalen, door de werkgevers zouden 
moeien worden opgebracht. En de werkgevers zouden zich aan 
de betaling dier premlen kunnen onttrekken door het risico van 
de verzekering dunner werklieden of zelf te dragen, 6f aaneen 
maatschappij of een vereenlging, als in art. 52 Ongevallenwet 
bedoe ld , ove l ' t e d r a g e n . 

De reden, welke ondergeteekende heeft doen terugkomen van 
zijn voornemen om de indiening te bevorderen van een ontwerp, 
dat de mogelijkheid opende om het risico der Rtjksverzekerings-
bank aan een particuliere maatschappij over te dragen, is door 
hem in de vergadering der Tweede Kamer van 18 Mei 11. 
medegedeeld. 

Met de meening, dat er voor de Regeering geen reden bestaat 
om onthullingen te verschaffen omtrent een kwestie van 
onderzoek en voorbereiding, kan ondergeteekende zich in 
het algemeen volkomen vereenigen. In de Vergadering dei-
Tweede Kamer van 18 Mei 11. was ondergeteekende echter 
genoodzaakt, wilde hij niet den indruk doen ontstaan licht-
vaardig te hebben gehandeld, de geschiedenis der zaak ter 
sprake te brengen en dit was tot zijn leedwezen niet mogelijk 
Zonder mede te deelen, wat besproken was met de toen niet 
in de vergadering aanwezige heeren. 

Ter voldoening aan het verzoek om nader te worden inge-
; licht, wenscht ondergeteekende liet volgende mede te deelen. 

< lp 18 December 1.1. wendden zich dé directeur van eene 
maatschappij en de directeur van eene vereenlging, als bedoeld 
in artikel 52 der Ongevallenwet, tot ondergeteekende. met de 
mededeeling, dat. naar bun oordeel aan het Koninklijk besluit 
dd. 21 November 1908 {Staatsblad n". 842), terugwerkende 

I kracht zou worden verleend, indien in 1909 het aandeel in de 
! administratiekosten over 1908 bedoeld in art. 55 n". 1 der 

Ongevallenwet. 1901, volgens de bij dat besluit vastgestelde 
formule werd vastgesteld. 

Ondergeteekende1 heeft daarop de zaak opnieuw onderzocht 
en. toen hij zich niet kon vereenigen met de meening van 
genoemde heeren, overleg gepleegd met een rechtsgeleerde 
buiten het Departement. Den 19den December schreef hij aan 

; bedoelde heeren, dat hij door dat overleg versterkt was in 
zijn meening, dat het Koninklijk besluit niet toeliet in 1909 
het biorvoren bedoeld aandeel in de administratiekosten over 
19ii8 volgens de oude formule vast te stellen. Hij heeft de 
zaak met den grootst mogeUjken spoed behandeld, opdat be-
langhebbenden de gelegenheid zouden hebben de zaak ter 
sprake te doen brengen bij de behandeling der bogrooting in 
de Tweede Kamer. 

In de vergadering der Tweede Kamer van IS Mei II. heeft 
ondergeteekende zich dus vergist, toen hij zeide, dat hij 
bedoelde heeren mondeling het gevoelen van den hiervoren 
bedoelden rechtsgeleerde had medegedeeld: de mededeeling 
geschiedde schriftelijk, eenige dagen vóór het onderhoud op 
(Uu morgen van den dag, waarop de zaak in de Tweede 
Kamer is behandeld en in welk onderhoud de heeren hem 
mededeelden, dat door zijne beslissing de bestaande verstand-
houding zou worden verstoord. 

Volledigheidshalve voegt ondergeteekende hierbij, dat hij. 
waar de zaak juridisch twijfelachtig was, op ±2 December het 
gevoelen van den waarnemenden lands-advocaat heeft lnge-
wonnen en dat deze zich met de opvatting der risico-maat-
schappijen vereenigde. 

Na de terugkomst van tien Minister van Justitie, die in de 
tweede helft van December zich in het buitenland ophield, 
heeft ondergeteekende de zaak aan diens oordeel onderworpen. 
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In overeenstemming met diens gevoelen is de nieuwe formule 
nlel toegepast i• ij de vaststelling van int aandeel <i<*i maat-
schappijen in «l«- administratiekosten over 1908, 

Hij dr inededeeling op de vraag van den lieer DI WAAI, 
MAI.KI'I.IT, dal door ondergeteekende een der hoofdbeginselen van 
bel tiiervoren bedoeld ontwerp was uitgedrukt In een ontwerp, 
dat in-t Departeinenl reeds had verlaten, iiad ondergeteekende 
ln-t oog u|) een ontwerp, waarvan de strekking is beroep uit 
te sluiten van de beslissingen van liet bestuur der bank, voor 
zooveel betreft de toewijzing van een gevarencijfer aan een 
onderneming. 

Ondergeteekende beeft bet voornemen, zoo spoedig als dit 
hi'in mogelijk zal zijn, meerdere wijzigingen van de Ongevallen-
wel voor te stellen. 

De Minister van Landbouw, 
Nijrirliiid en Handel, 

A. S. TALMA. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de mede-
deeling van dit antwoord aan do Vergadering haai' Eindverslag 
te kunnen sluiten. 

Vastgesteld 26 Juni 1909. 

STORK. 

VERHEIJEN. 
REEKERS. 
VAN NIEROP. 
VAN LAM8WEERDE. 

EINDVERSLAG DEK COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over her ontwerp-Schepenwet. (38) 

Nadat het Voorloopig Verslag der Commissie aan de Roireoring 
was medegedeeld, ia van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN' ANTWOORD. 

Hei was den ondergeteekende aangenaam te vernemen, dat 
onderscheidene leden met ingenomenheid de indiening van 
dit wetsontwerp hadden gezien en hij deelt de meening van 
deze leden, dat de veiligheid van de scheepvaart er door zal 
worden verhoogd, hetgeen de bemanning der schepen ten 
goede zal komen. 

Dat het wetsontwerp niet goed zon zijn opgezet, tengevolge 
waarvan het eenen buitengewonen omvang zou hebben ver-
kregen, gelijk door eenige leden werd opgemerkt, kan de on-
dergeteekende niet inzien. In het ontwerp zijn de boofdbegin-
selen nedergelegd van drie onderwerpen van wetgeving, nl. 
1". het voorkomen van scheepsrampen: 2°. bet onderzoek van 
plaats gehad hebbende scheepsrampen en 8°. de maatregelen 
van tucht ten opzichte van schippers, stuurlieden en machi-
nistrn. De uitwerking van deze hoofdbeginselen zal bij alge-
tneenen maatregel van bestuur geschieden. 

Dat de bovengenoemde onderwerpen in één wetsontwerp 
zijn samengebracht la historisch te verklaren uit het feit, 
dat het onderzoek van scheepsrampen en het onderzoek om-
trent de maatregelen van tucht tot dusver ook in eene zelfde 
wet nl. in de wet van 7 Mei 185(> [Staatsblad n". 82), gewijzigd 

bij de wetten van L8 November 1879 (Staatsblad n". 82) en 
van 15 April IH8(i (Staatsblad n". (14), waren geregeld. Toen 
nu eene wettelijke regeling van maat regelen ter voorkoming van 
scheepsrampen werd voorbereid, is daarbij rekening gehouden 
mei hel verband, dat bestaat tUSSChen dit onderwerp en het 
onderzoek van plaats gehad hebbende scheepsrampen; bij dit 
onderzoek toch zullen zaken aan het licht komen, welke van 
nut zijn bij de uitoefening van hei praeventlevetoezicht. Dat 
het derde onderwerp men ook uit de bovengenoemde wet werd 
gelicht en eveneens in het ontwerp-Schepenwet werd onder-
gebracht, is. zooals reeds gezegd, historisch te verklaren en 
had bovendien het, voordeel, dat men den Raad van Tucht voor 
de koopvaardij niet behoefde te handhaven, omdat de betrek-
keiijk zelden voorkomende tUCbtzaken zeer goed door den 
nieuwen Raad voor de Scheepvaart zullen kunnen worden 
behandeld. 

Hij de beoordeeling van den omvang van het wetsontwerp 
mag niet worden voorbijgezien, dat tien artikelen, nl. de 
artikelen 25a tot en met 26A van de wet van 7 Mei L85(> 
(Staatsblad a°. 82), Ingevolge het bepaalde bij artikel 71 der 
Schepenwet worden Ingetrokken. Het is den ondergeteekende 
niet bekend, welke wetgeving van dezen aard in het buiton-
land men op het oog had, doch zeker niet de Britsche of de 
1'iansche wetgeving, welke beide naar de meening van den 
ondergeteekende niet minder uitvoerige regelingen bevatten 
dan in het ontwerp-Schepenwet is nedergelegd. 

Naar aanleiding van de opmerking betreffende de redactie 
van art. 48 moge worden opgemerkt, dat deze redactie is 
ontleend aan art. 25 a, eerste lid, van de wet van 7 Mei 185»; 
{Staatsblad n". 82), houdende bepalingen omtrent de huis-
houdlng en tucht op de koopvaardijschepen, waarvan voor-
zoover den ondergeteekende bekend, geene bezwaren zijn onder-
vonden. 

De vrees, dat de wet eene zeer dure zal worden en tot zeer 
groote, blijvende uitgaven zal leiden, wordt door den onder-
geteekende niet gedeeld. Zijnerzijds stelt hij zich voor al het 
mogelijke te doen om onnoodlge stijging van de kosten van 
de uitvoering der Schepenwet te voorkomen. 

De noodzakelijkheid van het uitvaardigen van de Schepenwet 
werd door eenige leden betwijfeld in verband met de controle, 
welke reeds door assuradeurs wordt uitgeoefend. De ondor-
geteekende meent, dat een wettelijk geregeld overheidstoezicht 
onmisbaar is te achten, omdat de arbeid van de classificatie-
bureaux zich niet verder uitstrekt dan tot den toestand van 
den romp van het schip en van de machinerieën, en dus buiten 
beschouwing laat al datgene, wat verband houdt met de uit-
rusting, de belading en de bemanning der schepen. Bovendien 
mag niet vergeten worden, dat het stelsel van verzekering ook 
kan strekken om eigenaars van schepen minder zorgvuldig te, 
maken in het onderhoud hunner vaartuigen : aan deze strekking 
werd iu het voor vele jaren verschenen rapport van de „Royal 
commission on loss of' life at sea" (Memorie van Toelichting 
tot het ontwerp-Schepenwet. bladz. •">, inden regel van boven) 
reeds herinnerd, ült dien hoofde is naar de meening van den 
ondergeteekende een staatstoezicht op zeeschepen niet langer 
te ontberen, w-aarbij uit den aard der zaak een eigen inspectie 
niet kan gemist worden. 

Dat het vaststellen van de mazimum-diepgangslijn een onder-
werp is, dat zich bij uitstek tot internationale regeling leent, 
wordt door den ondergeteekende erkend. Mitsdien is dan ook 
door den ondergeteekende bevorderd, dat aan de uitnoodiging 
van Engeland en van Frankrijk gehoor wordt gegeven om 
over de wederzijdsche erkenning van diepgangsceitificaten van 
gedachten te wisselen. De Conferentie te Londen is in October 
van het vorige jaar gehouden, de Conferentie te l'arijs zal 
weldra plaats hebben. Met de Duitsche Regeering is tot dusver 


