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Naar aanleiding van het den Staten bij Gouvernementsdepeche dd. 
24 Februari 1948 No. 1271 om advies aangeboden ontwerp van wet 
tot wijziging van de Schepenwet, hebben zij de eer Uwer Excellentie 
onderstaand de volgende opmerkingen ten aanzien van dat ontwerp 
te doen toekomen. 

De noodzaak voor het invoeren van bepalingen als die, welke in de 
Schepenwet en uitvoeringsbepalingen zijn vervat, wordt inderdaad 
algemeen gevoeld. Het ontwerpen en toepassen van soortgelijke 
eigen bepalingen zou stuiten op moeilijkheden en onevenredig hooge 
kosten. De toepasselijkverklaring van de Schepenwet en uitvoerings
bepalingen opent evenwel de mogelijkheid om, in nauwe samen
werking met de Nederlandsche Scheepvaartinspectie, ten volle te 
profiteeren van de kunde en ervaring, door deze opgedaan, mede 
in het bijzonder in verband met de internationale samenwerking in
zake de veiligheid ter zee. 

Ad artikel IV. (IV) 

Blijkens het bepaalde in artikel 6 zal alleen het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie in Nederland bevoegd zijn de in artikel 3 ge
noemde certificaten van deugdelijkheid, uitwatering en veiligheid af 
te geven. In het algemeen komt het juist voor deze afgifte in één 
hand te houden, doch in de praktijk zou dit ten aanzien van Curacao 
moeilijkheden kunnen veroorzaken. Een schip, dat b.v. in dok is 
geweest, kan pas na gereedkomen definitief onderzocht worden voor 
de afgifte van het certificaat van deugdelijkheid. Ook al zou het 
rapport van het districtshoofd telegrafisch worden uitgebracht en in 
Nederland worden ontvangen op den dag van vertrek van het recht
streekse KLM-vliegtuig Amslerdam/Curacao, zoodat het certificaat 
met dat vliegtuig kan worden verzonden (welke mogelijkheid op 
zichzelf reeds twijfelachtig is), dan nog wordt het certificaat in 
Curacao op zijn vroegst twee dagen na gereedkomen van het schip 
en dus te laat ontvangen. Indien de afgifte van uitwateringscertifi
caten voor geklasseerde schepen over het klassificatiebureau loopt, 
beteekent dit nog meer tijdverlies. 

Het behoeft nauwelijk betoog, dat de belangen van de scheep
vaart dergelijke vertragingen niet gedoogen. De Staten zijn dan ook 
van oordeel, dat het dwingend noodzakelijk is, dat vastgelegd wordt, 
dat het plaatselijk districtshoofd gemachtigd is certificaten af te 
geven, eventueel voorloopige. 

In dit verband dient opgemerkt, dat het Koninklijk Besluit C. 61 
thans weliswaar hierin voorziet, dach dat Curacao na de inwerking
treding der Schepenwet uiteraard geen ambtenaren in buitengewone 
dienst van de Scheepvaartinspectie meer zal kennen. Daarenboven 
is dit K.B. als een oorlogsmaatregel te beschouwen en derhalve 
gedoemd te vervallen. Een regeling in den hierboven aangegeven zin 
is mitsdien onmisbaar. 

Ad artikel 7 Schepenwet. (V) 

Indien het tweede lid ongewijzigd blijft, lijkt de mogelijkheid niet 
uitgesloten, dat in het hier bedoelde geval het veiligheidscertifcaat 
van een schip, varend met een Curacaoschen zeebrief, vervalt zonder 
dat het districtshoofd in Curacao hiervan afweet, temeer daar 
artikel 8 uitdrukkelijk rechtstreeksche toezending van het vervallen 
certificaat aan het hoofd van de Scheepvaartinspectie toelaat. Het 
zou daarom juister zijn vast te leggen, dat, indien het een schip 
betreft, varend met een Curacaoschen zeebrief, de schriftelijke 
kennisgeving door tusschenkomst van het districtshoofd in Curacao 
zal geschieden. 

Ad artikel 8 Schepenwet. (VI) 

Met „ambtenaren in Nederlandsch-Indië, Suriname of Curacao" 
zijn kennelijk niet bedoeld de ambtenaren van de Scheepvaartinspec
tie. Gemeend wordt, dat de aanwijzing van de Ambtenaren in 
Curacao, als bedoeld in artikel 8, dient te vervallen. De inzending 
van ingetrokken of vervallen certificaten zal in Curacao immers 
kunnen geschieden door tusschenkomst van de ambtenaren van de 
Scheepvaartinspectie, die reeds in artikel 8 zijn genoemd. In dit ver
band wordt verwezen naar het opgemerkte bij artikel 7 op grond 
waarvan gemeend wordt, dat indiening altijd door tusschenkomst 
van het districtshoofd in Curacao dient te geschieden. 

Ad artikel 11 Schepenwet. (IX) 

Het zal op prijs worden gesteld, indien zou kunnen worden be
paald, dat het verslag van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
mede wordt toegezonden aan den Gouverneur en de Staten van 
Curacao. 

Ad artikel VIII. (XI) 

Volgens artikel 17 lid 5 worden, wat Nederland betreft, de directe 
kosten van het onderzoek door het Rijk gedragen en worden de 
eventueel door het onderzoek aan den eigenaar van het schip ver
oorzaakte indirecte kosten, geheel of gedeeltelijk berekend naar een 
bij algemeene maatregel van bestuur vast te stellen tarief, door het 
Rijk aan den eigenaar vergoed, voor zoover deze de bedoelde kosten 
niet heeft kunnen voorkomen. Gezien de redactie van de tweede 
zinsnede van lid 5, lijkt het twijfelachtig of de ten aanzien van de 
indirecte kosten gemaakte restricties ook voor het Gebiedsdeel 
Curacao gelden. Aangenomen wordt, dat het wel in de bedoeling zal 
liggen de financieele consequenties voor dit Gebiedsdeel op een lijn 
te stellen met die voor Nederland, zoodat een aanvulling van de 
onderhavige bepaling noodig voorkomt. 

Er bestaat geen bezwaar tegen toepasselijkverklaring voor Curacao 
van het bij algemene maatregel van bestuur vastgelegd tarief, mits 
de daarin genoemde bedragen, voor wat Curacao betreft, geacht 
worden te zijn uitgedrukt in Curacaosch Courant. 

Ad artikel IX. (XII) 

Bij de Wet van 1 Maart 1946 (Staatsblad G 43) werd aan artikel 16 
de bepaling toegevoegd dat een ambtenaar van de Scheepvaart
inspectie op aanwijzing van den Minister een schip kan aanhouden 
in geval van oorlogsgevaar. Tegelijkertijd werd, door toevoeging van 
een nieuw lid 2 aan artikel 18, beroep tegen een zoodanige aan
houding uitgesloten. 

Door de thans voorgestelde redactie van artikel 18 vervalt het in 
1946 toegevoegde lid 2, waardoor het mogelijk zal worden in beroep 
te gaan van een aanhouding ingeval "van oorlogsgevaar. Het lijkt 
twijfelachtig of dit inderdaad de bedoeling is, vooral daar de 
Memorie van Toelichting hierover zwijgt. 

Ad artikel 24 Schepenwet. (XVII) 

In verband met de taak van de Commissie, bedoeld in artikel 26<j, 
komt het noodzakelijk voor, dat het bij de artikelen 12 en 13 ten 
aanz:en van de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie bepaalde 
mede van toepassing zal zijn ten aanzien van de leden van de Com
missie, bedoeld in artikel 26a. Het is op zijn minst twijfelachtig of 
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de algemeene bepaling van artikel 26a lid 3 (nl. dat de in dit artikel 
bedoelde Commissie ten aanzien van schepen, varend met een Cura
caoschen zeebrief, overeenkomstige bevoegdheden heeft als bij de 
onderhavige wet aan den Raad voor de Scheepvaart zijn toegekend) 
hierin voorziet, omdat in artikel 24 sprake is van bevoegdheden van 
de leden van den Raad en in artikel 26a van bevoegdheden van 
den Raad als college. In ieder geval is niet voorzien voor wat betreft 
de in artikel 13 genoemde verplichting tot het geven van de ver
langde inlichtingen. 

Ad artikel XVI. (XIX) 
Het wordt noodig en juist geacht de bij artikel 28 lid 1 op de 

commissarissen der loodsen gelegde verplichting in Curacao te leggen 
op den Havenmeester. 

Wanneer de ramp een schip betreft, varend met een Curacaoschen 
zeebrief, vindt volgens het voorgestelde artikel 27 het voorlopig 
onderzoek plaats door het districtshoofd van de Scheepvaarinspectie 
in Curacao, gevolgd door een onderzoek door de in artikel 26a 
bedoelde Commissie van Onderzoek in Curacao. Ook wanneer de 
ramp in Curacao plaats heeft en een schip betreft, varend met een 
Nederlandschen zeebrief, zullen uiteraard de ambtenaren van de 
Scheepvaartinspectie in Curacao verplicht zijn het voorloopig onder
zoek in te stellen (Vide nieuw artikel 29, lid 1, eerste zinsnede, 
juncto nieuw artikel 10 lid 2). Naar het voorkomt, is er dan geen 
reden tot handhaving van de aanwijzing van ambtenaren in Curacao, 
als bedoeld in lid 3 van artikel 28, zoodat een wijziging in dien zin 
noodig is. Voorts komt het logisch voor in artikel 28 lid 3 te be
palen, dat, indien een schip, varend met een Curacaoschen zeebrief, 
bij de ramp is betrokken, het desbetreffende proces-verbaal van den 
aangewezen ambtenaar in Nederlandsch-Indië en Suriname mede 
aan het districtshoofd in Curacao wordt gezonden (Vide nieuw 
artikel 29, lid 1, laatste zinsnede). 

Ad artikel XVII. (XX) 
De voorgestelde wijziging van artikel 29 lid 1 heeft, naar het 

voorkomt, tot gevolg, dat artikel 17 (oud 14) lid 4 van de Marine
scheepsongevallenwet 1928 {Staatsblad 69), — welke wet toepasselijk 
is in Curacao (Vide Publicatiebladen 1935 Nos. 126, 127 en 128) — 
eveneens gewijzigd dient te worden, nl. in dier voege, dat, indien 
een schip, varend met een Curacaoschen zeebrief, bij de ramp is be
trokken, de stukken in handen worden gesteld van het districtshoofd 
in Curacao, optredende namens het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie. Als gevolg hiervan dient de in het tweede lid van ar
tikel 29 neergelegde verplichting ook op het districtshoofd in 
Curacao te rusten, zoodat een wijziging in dezen zin noodig is, 
terwijl het aangehaalde artikel 14 van de Marinescheepongevallen
wet 1928 veranderd moet worden in 17. 

Ad artikel XVIII. (XXI) 
Daar de Wet van 5 Augustus 1850 (Staatsblad 45) niet toepasse

lijk is in Curacao, komt het voor, dat in artikel 30 moet worden 
vastgelegd welke Curacaosche bepalingen van toepassing zullen zijn 
op het onderzoek, in te stellen door het districtshoofd in Curacao 
en door de in artikel 26a bedoelde commissie. Hierbij wordt gedacht 
aan de regeling van het recht van enquête der Staten, welke binnen
kort tegemoet gezien kan worden. 

Ad artikel XX. (XXIII) 
Het wordt noodzakelijk geacht het in artikel 32 lid 1 bedoelde 

vorderincsrecht mede toe te kennen aan den Voorzitter van de 
Commissie, bedoeld in artikel 26a, aangezien deze voor wat betreft 
het onderzoek in Curacao dezelfde bevoegdheden heeft als de 
voorzitter van den Raad voor de Scheepvaart. De Commissie zelf 
heeft die bevoegdheid reeds krachtens het nieuwe artikel 26a, lid 3. 

Naar aanleiding van het niet toepasselijk zijn in Curacao van de 
wet van 5 Augustus 1850 (Staatsblad 45) komt het in verband met 
de aanvulling van het eerste lid van artikel 32 voor, dat in lid 2 
dient te worden bepaald, hoe gehandeld zal worden met de in 
Curacao op te maken processen-verbaal. 

Ad artikel 45 Schepenwet. (XXV) 

Het komt logisch voor, dat de in dit artikel bedoelde kosten ge
dragen worden door het Gebiedsdeel Curacao, indien het onderzoek 
betreft een schip, varend met den Curacaoschen zeebrief, dan wel 
de gedragingen van een officier van een zoodanig schip. 

Ad artikel XXII. (XXVI) 

De voorgestelde wijziging van artikel 49 lid 3 zou tot gevolg 
hebben, dat, voor wat Curacao betreft, lid 2 zonder meer van toe
passing is, hetgeen niet juist kan worden geacht. Het komt dan ook 
noodzakelijk voor in artikel 49 te bepalen, dat 

a. indien de tot het indienen van een aanklacht gerechtigde 
persoon zich in Curacao bevindt, of 

h. indien de aanklacht betreft den kapitein van een schip, varend 
met een Curacaoschen zeebrief, de aanklacht wordt ingediend bij 
het districtshoofd in Curacao of bij de in artikel 26a bedoelde 
Commissie. 

Ad artikelen 53 en 55 Schepenwet. (XXVII en XXVIII) 

Betreft het een schip, varend met een Curacaoschen zeebrief, dan 
is het te verwachten, dat de in de artikelen 53 en 55 strafbaar gestelde 
feiten in Curacao worden gepleegd. Het is dan logisch voor deze 
gevallen te verwijzen naar de middelen, vermeld in artikel 49, No. 2, 
van het Curacaosch Wetboek van Strafrecht. 

Het ware echter eenvoudiger de middelen zelf te vermelden. 

Ad Hoofdstuk VI Schepenwet. (XXX) 

Aangezien hier sprake is van een Nederlandsche wet, spreekt het 
vanzelf, dat de gestelde maximum geldboeten uitgedrukt zijn in den 
Nederlandschen gulden. De toepassing van deze wet in Curacao 
brengt geen automatische wijziging in die muntsoort, zoodat in 
verband met het huidige koersverschil de gestelde maxima, uitge
drukt in Curacaosch Courant, een vermindering ondergaan van 
ongeveer 30 %, d.w.z. een maximum boete van f 100,— Ned. Crt. 
staat gelijk aan een maximum boete van ongeveer f 70,— Cur. 
Crt. Het is daarom nodig in de wet te bepalen, dat, voor wat betreft 
de toepassing van de strafbepalingen in Curacao, de gestelde geld
boeten geacht zullen worden te zijn uitgedrukt in Curacaosch 
Courant. 

Ad artikel 64 Schepenwet. (XVII) 

Het wordt logisch en noodzakelijk geacht de verplichting tot ge
heimhouding ook op te leggen aan alle leden van de in artikel 26a 
bedoelde Commissie, evenals het geval is t.a.v. de leden van den 
Raad voor de Scheepvaart. 

Ad artikel 73 Schepenwet. (XXXI) 

Daar de Schepenwet van toepassing wordt in Curacao, zullen alle 
voor dit Gebiedsdeel noodige algemeene maatregelen van bestuur, 
uitgevaardigd worden krachtens artikel 74 en eventueel andere arti
kelen, doch niet krachtens artikel 73, omdat dit artikel kennelijk 
bedoeld is voor de Overzeesche Gebiedsdelen, waar de Schepenwet 
niet toepasselijk is. Het lijkt dan ook juister en eleganter de aan
wijzing van Curacao in artikel 73 te laten vervallen. 

De Voorzitter, 

(get.) ROMER. 

De Griffier, 

(get.) VAN WEEL. 

Voor afschrift: 
De Gouvernements-Secretaris, 

(w.g.) F. J. J. CORVER. 


