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ONTWERP VAN RIJKSWET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Rijkswet tot nadere 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, 31 maart 1964. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
de Staten van de Nederlandse Antillen 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, 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 in ver-
band met het op 17 juni 1960 te Londen ondertekende Inter-
nationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op 
zee, 1960, wenselijk is de Schepenwet (Wet van de Ie juli 
1909, Stb. 219, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van de 31e 
december 1952, Stb. 678) ter aanpassing aan de bepalingen 
van genoemd Internationaal Verdrag, nader te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de be-
palingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen 
zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goed-
vinden en verstaan bij deze: 

Artikel I 
De Schepenwet wordt gewijzigd als volgt: 

A. 
In artikel 1 worden na de begripsbepaling van ,,passagiers-

schip" de volgende begripsbepalingen ingevoegd: 
„vrachtschip": elk schip, geen passagiersschip of vissersvaar-

tuig zijnde; 
„vissersvaartuig": elk vaartuig, dat gebezigd wordt voor het 

vangen van vis, walvissen, zeehonden, walrussen of andere 
levende rijkdommen van de zee; 

„reactorschip": elk schip, dat is voorzien van een kern-
reactor-installatie; 

B. 
In artikel 3, eerste lid, wordt het vermelde onder a. tot 

en met d. gelezen: 
a. een „certificaat van deugdelijkheid" voor alle schepen; 
b. een „certificaat van uitwatering" voor alle schepen met 

uitzondering van vissersvaartuigen, uitsluitend gebezigd voor de 
visvangst; 

c. een „veiligheidscertificaat voor passagiersschepen", een 
„veiligheidscertificaat voor reactor-passagiersschepen", een 
„veiligheidscertificaat voor reactor-vrachtschepen", een „veilig-
heidsconstructiecertificaat voor vrachtschepen", een „uitrus-
tingscertificaat voor vrachtschepen", een „radiotelegrafie-vei!ig-
heidscertificaat voor vrachtschepen", een ,,radiotelegrafie-vei-
ligheidscertificaat voor vissersvaartuigen", een „radiotelefonie-
veiligheidscertificaat voor vrachtschepen", een ,,radiotelefonie-
veiligheidscertificaat voor vissersvaartuigen", een „certificaat 
voor de houtvaart", een „certificaat voor veevervoer" of een 
„certificaat van vrijstelling" voor de bij algemene maatregel van 
bestuur aan te wijzen schepen. 

C. 
In artikel 7, tweede lid, wordt het woord „Veiligheidscertifi-

caten" vervangen door de woorden: „Veiligheidscertificaten 
voor passagiersschepen" en „veiligheidscertificaten voor reactor-
passagiersschepen". 
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