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Het is wenselijk, dat, nu het internationale Verdrag voor de 
beveiliging van mensenlevens op zee 1948 (goedgekeurd bij de 
wet van 22 December 1949, Stb. J 586) voor Nederland van 
kracht is geworden, de wijzigingen en aanvullingen, die dit 
Verdrag inhoudt ten opzichte van dat van 1929, in de Neder-
landse wet worden verwerkt. Deze wijzigingen betreffen voor-
namelijk de materie van de meer technische, in het Schepen-
besluit neergelegde uitvoeringsvoorschriften, doch in enkele 
principiële punten moet door een wijziging van de Schepenwet 
worden voorzien. Daar het vereiste aantal bekrachtigingen van 
het Veiligheidsverdrag 1948 op 19 November 1951 werd be-
reikt, is het verdrag op 19 November 1952 in werking getreden. 

Voor het begrip „passagiers" is in het nieuwe Verdrag een 
nauwkeuriger omschrijving aanvaard dan die van het Verdrag 
van 1929, welke thans in artikel 1 van de Schepenwet voor-
komt, terwijl onder de categorieën van schepen, waarop de 
voorschriften van het Verdrag niet van toepassing zijn, de 
troepentransportschepen zijn opgenomen. Voorts werden de 
internationale certificaten uitgebreid met een certificaat voor 
de radiotelefonie-inrichting en het uitrustingscertificaat, het-
welk betrekking heeft op de redding- en veiligheidsmiddelen 
aan boord van vrachtschepen van 500 ton of meer. Tenslotte 
is de verplichting van de kapitein tot hulpverlening aan in nood 
verkerende schepen uitgebreid tot hulpverlening aan vlieg-
tuigen. 

Afgezien van de hiervoor bedoelde voorzieningen met het 
oog op het Veiligheidsverdrag van 1948 worden nog enige 
verdere wijzigingen van verschillende aard voorgesteld. Zo is 
een aantal artikelen van de Schepenwet nog geredigeerd naar 
de administratief-rechtelijke verhouding met Indonesië, zoals 
deze vóór de souvereiniteitsoverdracht gold en is het wenselijk 
gebleken, dat de Schepenwet uitdrukkelijk voorziet in de moge-
lijkheid om speciale voorschriften terzake van constructie en 
uitrusting te geven met het oog op de veiligheid van de koop-
vaardijschepen in tijd van oorlogsgevaar of oorlog. Dan is ge-
durende de laatste jaren de behoefte aan het licht getreden aan 
wettelijke voorschriften voor het veevervoer overzee. Hoewel 
hieromtrent geen internationale regelen bestaan en in het alge-
meen door de desbetreffende reders bij het vervoer van vee 
voldoende zorgvuldigheid in acht wordt genomen, heeft de 
ervaring geleerd, dat bepaalde wettelijke minimum eisen op 
dit terrein niet kunnen worden ontbeerd. Ook dienaangaande 
houdt het onderhavige wetsontwerp een voorziening in. 

Voorts wordt voorgesteld in den vervolge kosten in rekening 
te brengen voor alle door de scheepvaartinspectie verrichte 
onderzoekwerkzaamheden. Thans worden alleen kosten in 
rekening gebracht voor onderzoek van niet-geclasseerde sche-
pen en voor aanvullend onderzoek in verband met de certifi-
caten van uitwatering en voor de houtvaart. 

De Schepenwet werd het laatst gewijzigd bij de wet van 
19 Juli 1950 (Stb. K 300), waarbij de werking van de wet 
werd uitgestrekt tot bij Landsverordening aan te wijzen Neder-
Ïandsch-Antillaanse schepen; een enkele bepaling van het 
onderhavige wetsontwerp (art. I, onder 30) houdt nog daar-
mede verband. 

Voor het overige moge worden verwezen naar hetgeen hier-
onder voorzover nodig nog ten aanzien van de onderdelen van 
artikel I van het ontwerp wordt medegedeeld. 

1 en 2. Het is gebruik geworden in de wet niet meer te 
spreken van „Onze Minister met de uitvoering van deze wet 
belast", doch, behoudens in bijzondere gevallen, het hoofd van 
een met name aangeduid Ministerie te noemen. 

De voorgestelde omschrijving van het begrip „passagiers" 
beoogt geen materiële wijziging; zij geeft slechts e.'n nauw-
keuriger omschrijving van hetgeen ook met de huidige om-
schrijving reeds wordt bedoeld. 

3. Thans wordt in artikel 2 van de Schepenwet de 
toepasselijkheid van de voorschriften onder meer uitgesloten 
voor „schepen in dienst van het Rijk". Gezien de betrekke-
lijke vaagheid van de woorden „in dienst van het Rijk" geeft 
deze omschrijving niet onder alle omstandigheden de bedoeling 
juist weer. Het is op zijn minst twijfelachtig, of van door de 
Regering gecharterde schepen gezegd moet worden, dat zij 
in dienst van het Rijk zijn, terwijl het zeker niet steeds de be-
doeling is, dat zodanige schepen aan het toezicht van de 
scheepvaartinspectie zijn onttrokken. Daarnaast kan de ver-
houding van het Rijk tot een troepentransportschip, waaraan 
de strenge eisen voor passagiersvervoer nu eenmaal niet ten 
volle gesteld kunnen worden, zo gevarieerd zijn, dat het 
wenselijk werd geoordeeld deze categorie van schepen afzon-
derlijk onder de uitzonderingen te noemen. 

5. Indonesische schepen vallen sinds de overdracht der 
souvereiniteit onder het bepaalde van artikel 2, eerste lid. 
sub ƒ, daar zij niet langer de Nederlandse vlag voeren; zij 
behoren daarom niet langer voor te komen onder g. 

Wijzigingen van de Schepenwet in verband met de souve-
reiniteitsoverdracht zijn voorts ondergebracht in artikel I, 
onder 6, 15, 20, 21, 26 en 28; deze wijzigingen behoeven geen 
nadere toelichting. 

7. De laatste zin van artikel Ibis dient als overbodig te 
vervallen. 

8. In de inleiding werd reeds melding gemaakt van de 
nieuwe certificaten voor de radiotelefonie-inrichting en de 
redding- en veiligheidsmiddelen aan boord van vrachtschepen 
van 500 ton of meer. Daarbij wordt in de voorgestelde 
nieuwe redactie van artikel 3, eerste lid, onder (/, een 
certificaat voor veevervoer voorgeschreven voor bij algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen schepen. 

10. In artikel 4, onder 1, wordt in verband met het 
vervoeren van passagiers met „passagiersschepen" nog gespro-
ken van het certificaat van deugdelijkheid; deze functie van dit 
certificaat is met betrekking tot passagiersschepen echter reeds 
lang overgenomen door het veiligheidscertificaat. 

11. Artikel 4 moet voorts de basis bevatten voor voor-
schriften met betrekking tot oorlog en oorlogsgevaar en voor 
het vervoer van vee, waarin wordt voorzien door toevoeging 
van het bepaalde onder m en n; soortgelijke voorziening bevat 
artikel I, onder 17. 
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12. In het eerste lid van artikel 5, onder c, wordt thans ten 
onrechte gesproken van vaststelling van het vrijboord inplaats 
van vaststelling van het minimum-vrijboord. 

13 en 14. Wanneer bij een der erkende particuliere onder-
zoekingsbureaux geclasseerde schepen door ambtenaren van 
de scheepvaartinspectie worden onderzocht in verband met 
het certificaat van deugdelijkheid, het veiligheidscertificaat of 
het radio-veiligheidscertificaat, worden daarvoor ingevolge de 
huidige redactie van artikel 6, vierde lid, van de Schepenwet 
geen kosten in rekening gebracht; wel is dit het geval voor de 
certificaten van uitwatering en voor de houtvaart (artikel 6, 
vijfde lid). De voorgestelde nieuwe redactie van het vierde lid 
voorziet er in, dat steeds kosten worden berekend, voorzover 
het onderzoek niet door een classificatiebureau geschiedt. 

18. Daar het nieuwe Verdrag voor de niet-passagiers-
schepen van 500 tot 1600 ton een radiotelefonie-inrichting 
voorschrijft, indien het schip niet met radiotelegraaf is uitge-
rust, dient de radiotelefonist naast de radiotelegrafist te wor-
den genoemd in de bepalingen over ongeschiktheid en maat-
regelen van tucht. Dezelfde overweging ligt ten grondslag aan 
artikel I, onder 19, 22, 23, 24 en 25. 

27. Overtreding van de voorschriften met betrekking tot 
oorlog en oorlogsgevaar en voor het vervoer van vee dient 
door opneming onder artikel 54bis van de Schepenwet als 
strafbaar feit te worden aangemerkt. 

29. Artikel 67 van de Schepenwet regelt de toepasselijk-
heid van een aantal voorschriften op schepen onder vreemde 
vlag, welke overigens als regel buiten bereik van de Schepen-
wet vallen; de hierbedoelde voorschriften moeten worden 
uitgebreid met die inzake de radiotelefonie en het vervoer van 
vee. 

30. Terwijl het onderzoek naar de oorzaak van scheeps-
rampen zich mede uitstrekt tot schepen onder vreemde 
vlag, indien deze in de nabijheid van de Nederlandse kust bij 
een scheepsramp worden betrokken, is een zodanig voor-
schrift met betrekking tot de Nederlandse Antillen in de wet 
van 19 Juli 1950 (Stb. K 300) achterwege gebleven; hierin 
wordt thans alsnog voorzien. 

De Landsregering van de Nederlandse Antillen is in de ge-
legenheid gesteld terzake van dit ontwerp van wet van raad te 
dienen, van welke gelegenheid zij evenwel geen gebruik heeft 
gemaakt. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
J. ALGERA. 

De Minister voor Uniezaken 
en Overzeese Rijksdelen, 

W. J. A. KERNKAMP. 


