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Naar aanleiding van het de Staten bij gouvernements-depeche dd. 
10 September 1949 no. 5975 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. 

Alvorens tot de artikelsgewijze behandeling over te gaan, zouden 
de Staten gaarne van hun waardering willen laten blijken voor de 
wijze, waarop rekening is gehouden met de opmerkingen en sug
gesties, vervat in hun eerste advies. 

Ad artikel V (oud IV). (IV) 

Een regeling als voorgesteld, nl. dat het districtshoofd in de Neder
landse Antillen van het Hoofd van de Scheepvaartinspectie een op
dracht ontvangt om in voorkomende gevallen de geldigheidsduur 
van het oude certificaat te verlengen., totdat het nieuwe uit Neder
land zal zijn ontvangen en aan boord gekomen, zal naar aange
nomen mag worden bevredigend werken, zodat deze oplossing aan
vaardbaar is. 

Ad artikel 7 Schepenwet. (V) 

Het is niet alleen gewenst, doch het is logisch en voor de hand 
liggend in verband met de nog altijd zeer grote afstand tussen 
Nederland en de Antillen, dat het districtshoofd alhier zo spoedig 
mogelijk en het eerste op de hoogte is van het vervallen van een 
certificaat van een schip, varende met een Antilliaanse zeebrief. Dat 
dit via het Hoofd van de Scheepvaartinspectie zou kunnen geschieden 
is een onnodige omweg, welke slechts meer of minder tijdverlies 
moet veroorzaken. Het oorspronkelijke voorstel van de Staten, om 
de schriftelijke kennisgeving door tussenkomst van het districtshoofd 
in de Antillen verplicht te stellen, is practisch en logisch, omdat de 
geschetste bezwaren worden ondervangen, met handhaving van het 
principe, dat de kennisgeving gericht is aan het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie, terwijl het ook voor de eigenaar van het schip, die 
meestal hier te lande woont of kantoor houdt, de meest logische 
weg is. Het zal dus zeer op prijs worden gesteld, indien vorenbedoeld 
voorstel alsnog zou kunnen worden overgenomen. 

Ad artikel VI. (VI) 

Met betrekking tot artikel 8 moge worden verwezen naar de op
merkingen ad artikel 7, op grond waarvan gemeend wordt, dat voor 
wat betreft certificaten voor schepen met Antilliaanse zeebrief, de 
indiening door tussenkomst van het districtshoofd hier te lande dient 
te worden voorgeschreven. 

Ad artikel II Schepenwet. (IX) 

Het voorstel van de Staten, om het tweede lid van artikel 11 in 
die zin aan te vullen, dat het verslag, bestemd voor de Staten
Generaal, ook aan de Gouverneur en de Staten van de Nederlandse 
Antillen zal worden toegezonden, was gegrond op de wens dezer
zijds op de hoogte te worden gesteld van de werking en toepassing 
van de wettelijke voorschriften in volle omvang en de volledige gang 
van de dienst, tot grotere waarborg, dat dezerzijds lering zal kunnen 
worden getrokken uit de in Nederland opgedane ervaringen. Mede 
op grond daarvan, is het vastleggen van de toezending in de wet te 
verkiezen boven het ontvangen van het verslag krachtens een in
structie, welke uiteraard te allen tijde kan worden ineetrokken of 

gewijzigd. Het zal dus zeer op prijs worden gesteld, indien het oor
spronkelijke voorstel van de Staten alsnog zou kunnen worden over
genomen. 

Ad artikel X (oud VIII). (XI) 

De Staten kunnen zich verenigen met de nadere toelichting. Het 
is verder ook juist de desbetreffende algemene maatregel van be
stuur mede voor de Nederlandse Antillen verbindend te verklaren tu 
daarin vast te leggen, dat de vergoeding geschiedt in het in de An
tillen geldende betaalmiddel. 

Ad artikel XVIII (oud XVI). (XIX) 

Met betrekking tot de inzending van de in het derde nd v»*» 
artikel 28 bedoelde processen-verbaal betreffende rampen, overkomen 
aan schepen, varende met een Antilliaanse zeebrief, zomede aan 
(c.q. door tussenkomst van) het districtshoofd in de Antillen, moge 
worden opgemerkt, dat dit voorstel berust op overwegingen van 
practische aard, nl. omdat het logisch is, dat het districtshoofd ui 
de Antillen zo spoedig mogelijk op de hoogte dient te zijn van 
rampen, overkomen aan schepen, varende met een Antilliaanse zee
brief. Het zijn vermoedelijk gelijksoortige practische overwegingen, 
welke geleid hebben lot de bepaling in het eerste en tweede lid van 
ditzelfde artikel, dat de aldaar genoemde stukken aan het districts
hoofd in de Antillen worden toegezonden. Het onlogische van de 
niet aanvulling van het derde lid blijkt wel heel duidelijk uit het 
volgende. Indien een kapitein van een schip, varende met een Antil
liaanse zeebrief, in Amsterdam een scheepsverklaring aflegt voor 
een notaris, dan wordt, volgens het tweede lid, die verklaring toe
gezonden aan het districtshoofd in de Antillen. Het proces-verbaal 
van een Nederlandse Consul in een Venezolaanse havenstad of van 
de bevoegde ambtenaar in Suriname betreffende een ramp over
komen aan een schip, varende met een Antilliaanse zeebrief, wordt 
evenwel toegezonden aan het Hoofd van de Scheepvaart inspectie in 
Nederland en niet (dan via een grote omweg) aan het districtshoofd 
in het land, waar het schip thuishoort. 

Het zal dus zeer op prijs worden gesteld, indien het derde lid van 
artikel 28 alsnog wordt aangevuld in de geest als dezerzijds voor
gesteld. 

Ad artikel XIX (oud XVII). (XX) 

Verwezen moge worden naar de opmerkingen (eerste helft) omtrent 
artikel XVIII (oud XVI), welke te dezen van overeenkomstige toe
passing zijn. De Staten zijn dan ook niet overtuigd van de onjuist
heid van hun oorspronkelijke opmerkingen en suggesties, zodat zij 
nogmaals de nadruk daarop willen leggen. 
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