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ZITTING 1963—1964 — 7606 (R 404) 

Nadere wijziging van de Schepcnwet 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Nr. 3 

Van 17 mei tot 17 juni 1960 vond te Londen de Internatio-
nale Conferentie ter herziening van het Internationaal Verdrag 
voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1948, plaats, 
waaraan door het Koninkrijk werd deelgenomen. Op 17 juni 
1960 werd de Slotakte van de Conferentie, waarin opgenomen 
de tekst van een nieuw Internationaal Verdrag voor de be-
veiliging van mensenlevens op zee, 1960, door de vertegen-
woordigers van 43 landen, waaronder het Koninkrijk, onder-
tekend. Van dit Verdrag zijn de Engelse en Franse tekst ge-
plaatst in Tractatenblad 1961, 84, en de Nederlandse vertaling 
in Tractatenblad 1963, 89. Een ontwerp van Rijkswet tot goed-
keuring van het Verdrag is tegelijk met het onderhavige ont-
werp bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend. 
De aanstaande inwerkingtreding van het Verdrag brengt met 
zich mede, dat de Schepenwet, die verbindend is voor Neder-
land en de Nederlandse Antillen, en mede gebaseerd is op het 
Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens 
op zee, 1948, aan de bepalingen van het nieuwe Verdrag dient 
te worden aangepast. Bijgaand ontwerp van Rijkswet beoogt 
deze aanpassing. 

Het nieuwe Verdrag van 1960 zal volgens artikel XI in 
werking treden twaalf maanden na de datum waarop niet min-
der dan vijftien aanvaardingen, waarbij zeven van landen, in 
elk waarvan niet minder dan één millioen bruto registerton 
scheepsruimte is geregistreerd, hebben plaats gehad. Eind 
augustus 1963 hadden reeds veertien landen, waarbij zes met 
een scheepsruimte van één millioen bruto registerton of meer, 
het Verdrag aanvaard. Hieruit volgt, dat bovenbedoelde ter-
mijn van twaalf maanden een aanvang zal nemen zodra het 
Verdrag nog door één land met een scheepsruimte van één 
millioen bruto registerton of meer zal worden aanvaard. 

Aangezien het zeer gewenst wordt geacht dat het nieuwe 
Verdrag bij de inwerkingtreding ook voor ons land van kracht 
zal worden, zal de aanvaarding dientengevolge dienen te ge-
schieden op een tijdstip, dat binnen bovenbedoelde termijn van 
twaalf maanden zal zijn gelegen. In verband hiermede is het 
van groot belang, dat de Rijkswet houdende goedkeuring van 
het op 17 juni 1960 te Londen gesloten Internationaal Verdrag 
voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1960, alsmede de 
onderhavige Rijkswet op zo kort mogelijke termijn tot stand 
komen. 

Aanvankelijk heeft het in de bedoeling van ondergetekende 
gelegen om in het onderhavige ontwerp van Rijkswet tevens 
die wijzigingen op te nemen welke nodig zijn voor het mede 
verbindend verklaren van de Schepenwet voor Suriname, als-
mede wijzigingen op grond van in Nederland en de Neder-
landse Antillen in de praktijk gebleken behoeften. Bij de voor-
bereidingen hiertoe is evenwel gebleken, dat bedoelde wijzi-
gingen een uitgebreid terrein beslaan en tevens van een dus-
danige aard zijn, dat de aanvankelijke opzet niet op zeer korte 
termijn valt te verwezenlijken. Ondergetekende heeft daarom 

gemeend in het onderhavige ontwerp van Rijkswet slechts die 
wijzigingen op te nemen, welke nodig zijn ter aanpassing van 
de Schepenwet aan de bepalingen van het nieuwe Verdrag. 
Het ligt in de bedoeling om bovengenoemde overige wijzi-
gingen zo spoedig mogelijk in een volgend ontwerp van Rijks-
wet tot nadere wijziging van de Schepenwet te doen opnemen. 
Een nadere wijziging van het Schepenbesluit 1952, een uit-
voeringsbesluit van de Schepenwet, is momenteel in voorbe-
reiding. 

Ten aanzien van de inhoud van het onderhavige ontwerp 
kan het volgende worden opgemerkt. 

Artikel I 

A. In artikel 1 van de bestaande wet is wel een definitie 
van de benaming „passagiersschip" opgenomen, maar niet van 
de benamingen „vrachtschip", en „reactorschip", aangezien die 
niet in de wet worden gebezigd. In verband met de invoering 
van nieuwe certificaten in het Internationaal Verdrag van 1960 
en de omschrijving van die certificaten is het nodig geworden 
nu ook begripsbepalingen van deze benamingen op te nemen. 
Uit de definitie van de benaming „vrachtschip" vloeit voort 
dat mede de benaming „vissersvaartuig" dient te worden ge-
definieerd. 

B. De in artikel 3 aangebrachte wijzigingen houden verband 
met het feit, dat in het Internationaal Verdrag van 1960 enige 
nieuwe certificaten zijn ingevoerd, te weten een „veiligheids-
constructiecertificaat voor vrachtschepen" in Hoofdstuk I, 
Voorschrift 12, van het Verdrag, en een „veiligheidscertificaat 
voor reactorpassagiersschepen" en een „veiligheidscertificaat 
voor reactor-vrachtschepen" in Hoofdstuk VIII, voorschrift 10, 
van het Verdrag, terwijl bovendien de reeds bestaande inter-
nationale certificaten, te weten „veiligheidscertificaat", „uit-
rustingscertificaat" en „radiotelegrafie( telefonie )-veiligheidscer-
tificaat", een andere benaming hebben gekregen, namelijk: 

„veiligheidscertificaat voor passagiersschepen", ,,uitrustings-
certificaat voor vrachtschepen" en „radiotelegrafie(telefonie)-
veiligheidscertificaat voor vrachtschepen". Het gevolg van de 
nieuwe benaming van laatstgenoemd certificaat en de nieuwe 
begripsbepaling voor vrachtschepen is, dat voor vissersvaartui-
gen nieuwe certificaten worden ingevoerd, te weten „radiotele-
grafie-veiligheidscertificaat voor vissersvaartuigen" en „radio-
telefonie-veiligheidscertificaat voor vissersvaartuigen". 

C. Zie het vermelde onder B. 

Artikel II behoeft geen toelichting. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
J. VAN AARTSEN. 


