
Bijlagen 1645 1—2 
Wijziging van de Schepenwet 

Tweede Kamer 

1645 1 
KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-G ener aal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet 
tot wijziging van de Schepenwet. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de 
gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 16 Mei 1950. 

JULIANA. 

1645 2 
ONTWERP VAN WET 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 

PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de 
Schepenwet (Wet van de 1ste Juli 1909, Staatsblad no. 219, het 
laatst gewijzigd bij de Wet van de 1ste Maart 1946, Staatsblad no. 
G. 43), nader te wijzigen: 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 

In artikel 1, eerste lid, der Schepenwet wordt onder „buitengaats 
brengen" na het woord „België" ingevoegd: ; voorzover het betreft 
het verlaten van de Nederlandse Antillen: het verlaten van een der 
havens in de Nederlandse Antillen. 

Artikel II 

1. In artikel 2, eerste lid onder g., wordt de komma na het wooiJ 
„Nederlandsen-Indische" vervangen door het woord „of" en Vö'
vallen de woorden „of Curacaosche". 

2. Terwijl het cijfer voor het tweede lid wordt gewijzigd in ,.3". 
wordt een nieuw tweede lid ingelast, luidende: 

2. De bepalingen van deze wet zijn mede van toepassing op 
bij Landsverordening aangewezen schepen, varende met een 
zeebrief van de Nederlandse Antillen. 

Artikel III 

In artikel Ibis wordt de komma tussen de woorden „Nederlandsch
Indië" en „Suriname" vervangen door het woord „of" en vervallen 
de woorden „of Curacao". 

Artikel IV 

1 In artikel 6, eerste lid, vervallen de woorden: ", voorzover 
betreft de certificaten van uitwatering en die voor de houtvaart door 
ene door Ons te benoemen Commissie, en voorzover de overi£.e 
betreft"; 

2. In artikel 6, tweede lid, vervallen de woorden: „dan wel de 
door Ons te benoemen Commissie". 

Artikel V 

In artikel 7, tweede lid, wordt tussen de woorden „tevoren" en 
„aan" ingevoegd: door tussenkomst van het betrokken districtshoofd. 
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Artikel VI 

In artikel 8, eerste lid, vervalt de komma na „ingezonden" als
mede de woorden „hetzij rechtstreeks, hetzij". Voorts wordt de 
komma tussen de woorden „Nederlandsch-Indië" en „Suriname" 
vervangen door het woord „of" en vervallen de woorden „of 
Curacao". 

Artikel VII 

In artikel 9, tweede lid, wordt na de woorden „Nederlandsche 
haven" ingevoegd: of een haven van de Nederlandse Antillen. 

Artikel VIII 

1. In artikel 10, tweede lid, worden de woorden „door Ons te 
benoemen ambtenaren" vervangen door: overeenkomstig de in het 
Rijksambtenarenreglement vervatte voorschriften te benoemen, als
mede voorzover betreft het toezicht in de Nederlandse Antillen, aan 
door of vanwege de Gouverneur te benoemen ambtenaren. 

2. In het derde lid wordt de punt aan het slot vervangen door 
een komma-punt en wordt toegevoegd: voor wat betreft de ambte
naren, belast met het toezicht in de Nederlandse Antillen, worden 
dienaangaande zonodig bij Landsverordening aanvullende regelingen 
getroffen. 

Artikel IX 

Het tweede lid van artikel 11 wordt gelezen: 
2. Dit verslag wordt overgelegd aan de Staten-Generaal, als

mede aan de Gouverneur en de Staten van de Nederlandse Antillen. 

Artikel X 

1. In artikel 16, tweede lid, wordt aan het slot toegevoegd: 
In de Nederlandse Antillen wordt deze beslissing door het districts

hoofd genomen. 
2. In artikel 16, derde lid, worden na het woord „binnenlands" 

ingevoegd de woorden „of in de Nederlandse Antillen" en wordt het 
woord „buitenlands" vervangen door „elders". 

Artikel XI 

1. Aan artikel 17, vijfde lid, wordt aan het slot een zin toe
gevoegd, luidende: Wanneer de aanhouding in de Nederlandse 
Antillen plaatsvindt, worden de directe kosten van het onderzoek 
gedragen en de indirecte kosten aan de eigenaar vergoed door de 
Nederlandse Antillen. 

2. In het zesde lid vervalt de punt aan het slot en wordt toe
gevoegd: of, wanneer de aanhouding in de Nederlandse Antillen 
plaatsvindt, door de Commissie, bedoeld in artikel 26bis. 

Artikel XII 

Artikel 18 wordt gelezen als volgt: 
1. Beroep van beslissingen en voorschriften van de in artikel 10 

bedoelde ambtenaren kan door de betrokken eigenaar of kapitein 
worden ingesteld bij de voorzitter van de Raad voor de Scheep
vaart of, indien het een beslissing van een ambtenaar in de Neder
landse Antillen betreft, bij de voorzitter van de Commissie, bedoeld 
in artikel 26bis. 

2. Van een aanhouding, krachtens het bepaalde in artikel 16, 
vierde lid, kan geen beroep worden ingesteld. 

3. De voorzitter is verplicht voor het geven van zijn beslissing 
de ter zake meest bevoegde leden van de Raad of van de Commissie, 
bedoeld in artikel 26bis, die noch rechtstreeks, noch zijdelings ge
acht kunnen worden bij de beslissing belang te hebben, te raad
plegen en zijn uitspraak met redenen te omkleden. 

Artikel XIII 

In artikel 19, tweede lid, vervallen de woorden: „dan wel door de 
in artikel 6, eerste lid, bedoelde commissie." 

Artikel XIV 

1. In artikel 21, eerste lid, worden de woorden: „of de commissie, 
van wiens of wier" vervangen door de woorden: „van wiens". 

2. In het tweede lid wordt na de woorden „Raad voor de Scheep
vaart" ingevoegd: of van de commissie, bedoeld in artikel 26bis. 
Voorts vervallen de woorden: „of van de voorzitter der commissie, 
van wier". 


