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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. 
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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. 

Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1949—1950 

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". 
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Artikel XV 

Het opschrift van Hoofdstuk III wordt gelezen: Van de Raad 
voor de scheepvaart en de Commissie van Onderzoek in de Neder
landse Antillen. 

Artikel XVI 

In artikel 23, derde lid, wordt in de eerste volzin het woord 
„veertien" vervangen door de woorden „de nodige", terwijl in de 
derde volzin de woorden „De werktuigkundige, de electrotechnicus, 
de scheepsbouwkundigen en de machinist of oud-machinist" worden 
vervangen door: De overige buitengewone leden. 

Artikel XVII 

Aan Hoofdstuk III wordt toegevoegd een artikel, luidende: 

Artikel 26bis. 

1. In de Nederlandse Antillen wordt ingesteld een Commissie 
van Onderzoek, gevestigd te Willemstad en benoemd door de 
Gouverneur van de Nederlandse Antillen. 

2. Samenstelling en werkwijze dezer Commissie worden bij 
Landsverordening vastgesteld. 

3. De Commissie van Onderzoek heeft ten aanzien van schepen, 
varende met een zeebrief van de Nederlandse Antillen, overeen
komstige bevoegdheden en een overeenkomstige taak als bij deze 
wet aan de Raad voor de Scheepvaart zijn toegekend, met uitzonde
ring evenwel van de bevoegdheid tot het uitspreken van een be
risping of het ontnemen van de bevoegdheid om als kapitein, stuur
man, machinist of radio-telegrafist op te treden. 

4. Voorzover het betreft schepen, varende met een zeebrief van 
de Nederlandse Antillen, is het bepaalde bij de artikelen 24, 25, 26 
eerste en tweede lid, 32 eerste lid en 64 van overeenkomstige toe
passing ten aanzien van de Commissie van Onderzoek. 

Artikel XVIII 

Aan artikel 27 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 
4. Indien de Commissie van Onderzoek, bedoeld in artikel 26bis, 

na een onderzoek overeenkomstig het tweede lid, van oordeel is, 
dat aanleiding bestaat tot het uitspreken van een berisping of het 
ontnemen van de bevoegdheid om als kapitein, stuurman, machinist 
of radio-telegrafist op te treden, doet de commissie geen uitspraak, 
doch verwijst de zaak naar de Raad voor de Scheepvaart voor het 
instellen van een onderzoek. Meent de Raad, dat er geen aanleiding 
bestaat tot het uitspreken van een berisping of het ontnemen van de 
bevoegdheid om als kapitein, stuurman, machinist of radio-tele
grafist op te treden, dan kan de Raad de zaak ter afdoening weder 
in handen van de Commissie stellen. 

Artikel XIX 

1. In artikel 28, eerste lid, wordt na het woord „loodsen" in
gevoegd: en de havenmeesters der Nederlandse Antillen. Voorts 
wordt na het woord „scheepvaartinspectie" ingevoegd: , onderschei
denlijk aan het distritcshoofd in de Nederlandse Antillen,. 

2. In het tweede lid wordt na het woord „Koophandel" ingevoegd: 
of artikel 450 van het Curacaos Wetboek van Koophandel. Aan het 
tweede lid wordt voorts aan het slot een zin toegevoegd, luidende: 
Betreft het een schip, varende met een zeebrief van de Nederlandse 
Antillen, dan worden de stukken aan het districtshoofd aldaar toe
gezonden. 

3. In het derde lid wordt de komma na „Nederlandsch-Indië" 
vervangen door het woord „en" en vervallen de woorden „en 
Curacao", terwijl aan het slot de punt wordt vervangen door een 
komma-punt en wordt toegevoegd: voor schepen, varende met een 
zeebrief van de Nederlandse Antillen door tussenkomst van het 
districtshoofd van de scheepvaartinspectie aldaar. 

Artikel XX 

1. In artikel 29, eerste lid, wordt aan het slot een zin toegevoegd, 
luidende: Betreft de scheepsramp een schip, varende met een zeebrief 
van de Nederlandse Antillen, dan treedt het districtshoofd aldaar 
namens het hoofd van de scheepvaartinspectie op en worden de uit
komsten van het onderzoek met de stukken aan de in artikel 26bis 
genoemde commissie ter hand gesteld, die hiermede handelt als 
voor de Raad voor de Scheepvaart is voorgeschreven. 

2. In het tweede lid wordt inplaats van „artikel 14" gelezen: 
artikel 17, terwijl aan het slot een zin wordt toegevoegd, luidende: 

Betreft de scheepsramp een schip, varende met een zeebrief van de 
Nederlandse Antillen, dan zendt het hoofd van de scheepvaart
inspectie de stukken door aan het districtshoofd in de Nederlandse 
Antillen voor het instellen van een onderzoek overeenkomstig het 
eerste lid. 

Artikel XXI 

1. In artikel 30, tweede lid, wordt na het woord „de" ingevoegd: 
aldaar bedoelde. 

2. Aan artikel 30 wordt een vierde lid toegevoegd, luidende: 
4. Ten aanzien van de Commissie van Onderzoek, bedoeld 

in artikel 26bis, en het districtshoofd in de Nederlandse Antillen 
worden overeenkomstige regelen bij Landsverordening gesteld. 

Artikel XXII 

In artikel 31 wordt tussen de woorden „Rijk" en „niet" ingevoegd: 
of tot de Nederlandse Antillen. 

Artikel XXIII 

1. In artikel 32, eerste lid, wordt na het woord „scheepvaart
inspectie" ingevoegd: en namens hem het distritcshoofd in de Neder
landse Antillen. 

2. Aan artikel 32 wordt een derde lid toegevoegd, luidende: 
3. Overeenkomstige regelen, als in het vorige lid, worden 

met betrekking tot het districtshoofd in de Nederlandse Antillen 
en de Commissie van Onderzoek, bedoeld in artikel 26bis, bij 
Landsverordening gesteld. 

Artikel XXIV 

Aan artikel 42 wordt een zesde lid toegevoegd, luidende: 
6. Indien de uitspraak van de in artikel 26bis bedoelde Commissie 

doet vermoeden, dat zich een der gevallen, bedoeld in artikel 34, 
eerste lid en artikel 48, eerste en tweede lid, voordoet en zich geen 
geval voordoet, waarin de Raad voor de Scheepvaart de zaak heeft 
terugverwezen naar de genoemde Commissie, handelt het hoofd 
van de scheepvaartinspectie als in artikel 29 is aangegeven voor een 
schip, niet varende met een zeebrief van de Nederlandse Antillen. 

Artikel XXV 

In artikel 45 wordt na het woord „Rijk" ingevoegd: voorzover het 
gedaan wordt door de Raad voor de Scheepvaart en door de Neder
landse Antillen, voorzover het gedaan wordt door de Commissie 
van Onderzoek, bedoeld in artikel 26bis. 

Artikel XXVI 

1. Het tweede lid van artikel 49 wordt gelezen als volgt: 
2. De aanklacht moet, om ontvankelijk te zijn bij het hoofd 

van de scheepvaartinspectie, bij de Raad voor de Scheepvaart, 
of, indien het een klacht betreft van een zich in de Nederlandse 
Antillen bevindende persoon, dan wel tegen de kapitein van 
een schip, varende met een zeebrief van de Nederlandse Antillen, 
bij het districtshoofd aldaar of de in artikel 26bis bedoelde 
Commissie van Onderzoek, zijn ingekomen binnen drie maanden 
na de dag, waarop de tot klacht gerechtigde kennis heeft be
komen van het gepleegde feit, met uitbreiding van die termijn 
tot drie weken na de dag van aankomst van het schip ter plaatse 
van bestemming hier te lande, respectievelijk in de Nederlandse 
Antillen, of van aankomst hier te lande, respectievelijk in de 
Nederlandse Antillen van de aangeklaagde, indien deze zonder 
het schip terugkeert. 

2. In het derde lid van artikel 49 wordt de komma na het woord 
„Nederlandsch-lndië" vervangen door het woord „of" en vervallen 
de woorden „of Curacao". 

3. Na het derde lid wordt een nieuw vierde lid ingevoegd, lui
dende: 

4. Indien de Commissie van Onderzoek, bedoeld in artikel 
26bis, na een onderzoek overeenkomstig artikel 48, eerste lid, 
van oordeel is, dat er aanleiding bestaat tot het uitspreken van 
een berisping of het ontnemen van de bevoegdheid om als 
kapitein te varen, doet de Commissie geen uitspraak doch ver
wijst de zaak naar de Raad voor de Scheepvaart voor het in
stellen van een onderzoek. Meent de Raad voor de Scheepvaart, 
dat er geen aanleiding bestaat tot het uitspreken van een be
risping of het ontnemen van de bevoegdheid om als kapitein 
te varen, dan kan de Raad de zaak ter afdoening weder in 
handen van de Commissie van Onderzoek stellen. 
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4. Het oorspronkelijke vierde lid wordt vijfde lid, terwijl in dit 
lid na het woord „scheepvaart" wordt ingevoegd: of de Commissie 
van Onderzoek. 

Artikel XXVII 

In artikel 53 wordt na het woord „middelen" ingevoegd: of, 
indien het een schip betreft, varende met een zeebrief van de Neder
landse Antillen, door een der middelen, vermeld in artikel 49, no. 2, 
van het Wetboek van Strafrecht voor Curacao,. 

Artikel XXVIII 

In artikel 55 wordt na het woord „middelen" ingevoegd: of, indien 
het betreft een schip varende met een zeebrief van de Nederlandse 
Antillen, door een der middelen, vermeld in artikel 49, no. 2, van 
het Wetboek van Strafrecht voor Curacao,. 

Artikel XXIX 

In artikel 63 wordt telkens inplaats van het woord „Curacao" ge
lezen: de Nederlandse Antillen. 

Artikel XXX 

Na artikel 66bis wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 66ter. 

De in dit hoofdstuk gestelde geldboeten worden voorzover zij door 
de strafrechter in de Nederlandse Antillen worden opgelegd, geacht 
te luiden in het betaalmiddel van de Nederlandse Antillen. 

Artikel XXXI 

Artikel 73 wordt gelezen: Nadere regelen ter uitvoering van deze 
wet kunnen worden gesteld bij algemene maatregel van bestuur. 

Artikel XXXH 

Artikel 74 wordt gelezen: Deze wet is mede verbindend voor de 
Nederlandse Antillen. 

Artikel XXXIII 

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

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

De Minister voor Uniezaken 
en Overzeese Rijksdelen, 
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MEMORIE VAN TOELICHTING 

Gedurende de oorlog 1940—1945, toen het grootste deel van de 
Nederlandse koopvaardijvloot zich buiten het bezette gebied bevond, 
heeft de Regering te Londen het nodig geoordeeld aldaar een scheep
vaartinspectie in te richten, waarbij tevens in verschillende landen, 
over de gehele wereld verspreid, inspecteurs voor de Scheepvaart in 
buitengewone dienst werden aangesteld. Nadat weer normale om
standigheden waren ingetreden, is geleidelijk aan begonnen met het 
opheffen van de inspectie in het buitenland ten einde weder tot de 
toestand van voor de oorlog terug te keren. Er is thans nog een 
inspectie over, n.1. die gevestigd te Willemstad (Curacao). 

Tijdens de oorlog werden de zetels van verschillende rederijen 
naar Curacao overgebracht en de schepen dezer rederijen werden 
aanvankelijk van een Curacaose zeebrief voorzien. Bij Koninklijk 
besluit van 5 September 1941 (Staatsblad no. B 70) werd echter 
een regeling nopens het aanhouden van een register te Londen voor 
de teboekstelling van Nederlandse zeeschepen in het leven geroepen. 
In dit z.g. hulpscheepsregister werden de schepen teboekgesteld en 

op grond daarvan van Nederlandse zeebrieven voorzien. Voorts 
werd bij besluit van 11 September 1941 (Staatsblad no. B 71) onder 
meer de Schepenwet op alle schepen van toepassing verklaard, 
hetgeen geschiedde, omdat alle schepen, ook al waren deze oor
spronkelijk Nederlandsen-Indisch of Curacaos, geheel dezelfde dien
sten verrichtten en de bemanningen onder dezelfde voorwaarden 
voeren. Het was derhalve vanzelfsprekend, dat de veiligheidsmaat
regelen en het toezicht op de naleving daarvan voor alle schepen 
dezelfde zouden zijn. 

Thans zijn de in de Nederlandse Antillen gevestigde rederijen 
er toe overgegaan haar schepen weer in het scheepsregister aldaar 
te doen inschrijven. De Nederlandse Schepenwet zal dan niet meer 
op deze schepen van toepassing zijn en daar een soortgelijke wet
geving in dit gebiedsdeel niet bestaat, zullen zij aan generlei toezicht 
van Staatswege meer onderworpen zijn. Deze toestand wordt door 
de op de onderhavige schepen varende werknemers ten zeerste 
betreurd terwijl, naar gebleken is, ook de betrokken reders het 
bestaande toezicht gaarne gehandhaafd zouden zien. 

In de Antillen is reeds meermalen overwogen op het gebied van 
het veiligheidstoezicht op de scheepvaart nadere voorschriften vast 
te stellen, doch het is nimmer zover gekomen. 

Het is de wens van het Gouvernement, dat de Schepenwet op 
grotere schepen van de Nederlandse Antillen van toepassing wordt 
verklaard, doch tevens, dat het toezicht volgens deze wet zal ge
schieden, niet door Nederlandse ambtenaren, doch door ambtenaren 
benoemd door de Gouverneur van de Antillen. 

Bij een zodanige regeling blijft de mogelijkheid open, dat volledig 
gebruik wordt gemaakt van de kunde en ervaring, door de Neder
landse scheepvaartinspectie opgedaan, mede in het bijzonder in 
verband met de internationale samenwerking in zake de veiligheid 
ter zee. 

Het is voorts de wens van het Gouvernement, dat rampen, aan 
schepen van de Nederlandse Antillen overkomen, zo spoedig moge
lijk ter plaatse worden onderzocht, opdat noodzakelijke door de 
reders te nemen maatregelen zullen kunnen steunen op een officieel 
onpartijdig onderzoek. 

De ondergetekenden menen, dat aan de hierboven geformuleerde 
wensen kan worden tegemoet gekomen door wijziging van de 
Schepenwet als in het ontwerp is aangegeven. Op deze wijze kan 
een vruchtbare samenwerking tussen Nederland en de Nederlandse 
Antillen tot stand worden gebracht, waarbij enerzijds de plaatselijke 
scheepvaartinspectie in het kader van het bestuursapparaat van de 
Antillen wordt uitgeoefend, anderzijds een nauw verband wordt 
aangehouden met de in het Rijk in Europa gevestigde dienst. 

In het ontwerp worden tevens nog enkele andere wijzigingen 
van de Wet voorgesteld, waarvan de wenselijkheid in de loop der 
jaren is gebleken. 

De verschillende artikelen worden hieronder als volgt toegelicht: 

Artikel I 

De aanvulling heeft uitsluitend ten doel voor de Nederlandse 
Antillen vast te stellen wat onder buitengaats brengen aldaar wordt 
verstaan. 

Artikel II 

Het ligt in het voornemen van het Gouvernement om alle grotere 
werktuiglijk voortbewogen schepen aan te wijzen als vallende onder 
de bepalingen van de Schepenwet. De overige schepen dienen uit
sluitend voor de locale vaart en hiervoor zullen bijzondere voor
schriften gelden, welke bij Landsverordening zullen worden uitge
vaardigd. 

Artikel IV 

Nadat aanvankelijk in de commissie, bedoeld in artikel 6, 1ste lid, 
van de Schepenwet niet-ambtelijke personen, die over de diensten 
van een technicus geen ambtenaar zijnde beschikken, waren opge
nomen, bleek in de loop der jaren, dat er generlei noodzaak bestond 
de niet-ambtelijke leden te vervangen, zodat de Inspecteur-Generaal 
voor de Scheepvaart en de Scheepsbouwkundig Adviseur der Scheep
vaartinspectie zomede hun plaatsvervangers in de commissie be
noemd werden. 

De commissie is tenslotte een zuiver ambtelijk apparaat gewor
den. Er bestaat geen verschil tussen de door de Inspecteur-Generaal 
en de door de commissie afgegeven certificaten. Het is derhalve veel 
eenvoudiger alle certificaten door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie te doen afgeven en de commissie op te heffen. Enige arti
kelen van de Schepenwet moeten daartoe worden gewijzigd. 


