
Zitting 1967 - 9 1 5 7 (R 596) 
Nadere wijziging van de Schepenwet 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN RIJKSWET 
Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Rijkswet tot 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, 5 juni 1967. 

JULIANA. 

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 de intrekking van de Wet van 31 december 1936, 
Stb. 804, houdende bepalingen met betrekking tot emigranten 
en transmigranten (Landverhuizingswet 1936) bij de Wet van 
30 januari 1967, Stb. 78, houdende wijziging van de Wet van 
24 mei 1952, Stb. 279, tot instelling van organen ten behoeve 
van de emigratie, wenselijk is de Wet van de 1ste juli 1909, 
Stb. 219, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 25 juli 1964, 
Stb. 322 (Schepenwet) nader te wijzigen; 

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

Artikel I 
De Schepenwet wordt gewijzigd als volgt: 

A 
Artikel 4 ter wordt ingetrokken. 

B 
In artikel 5, eerste lid, vervalt het vermelde onder e en ƒ. 

C 
Artikel 54 ter wordt ingetrokken. 

D 
In artikel 67, eerste lid, vervalt de zinsnede: 

, zonder dat het aldaar landverhuizers inscheept,. 
E 

Artikel 67 bis wordt ingetrokken. 

Artikel II 
Deze Rijkswet treedt in werking op een door Ons te bepalen 

tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze zal worden geplaatst in het 
Staatsblad en het Publikatieblad van de Nederlandse Antillen, 
en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges. 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uit-
voering de hand zullen houden. 

Gegeven 

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

De Minister van Verkeer en Waterstaai. 
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