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Nadere wijziging van de Schepcnwet 
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De invoering van de Wet van 31 december 1936, Stb. 804, 
houdende bepalingen met betrekking tot emigranten en trans-
migranten (Landverhuizingswet 1936) heeft destijds de aan-
leiding gevormd tot indiening van de Wet van 31 december 
1936, Stb. 526, tot wijziging van de Schepenwet. Uitgegaan 
werd van het standpunt, dat elke bemoeienis met en elk toe-
zicht op de landverhuizers en op de verblijven aan de wal, 
waarin deze zich bevinden, zolang zij het schip nog niet hebben 
betreden, werd geregeld in de Landverhuizingswet 1936, terwijl 
de Schepenwet die voorschriften behoorde te bevatten, die in 
acht moeten worden genomen van het ogenblik af, waarop de 
landverhuizers aan boord komen. 

Bij de Wet van 31 december 1936, Stb. 526, werden in ver-
band daarmede aan de Schepenwet toegevoegd de artikelen 
4/er, 5, eerste lid, onder e en /, SAter en dlbis, terwijl het 
reeds bestaande artikel 67 wijziging onderging. 

Bij de Wet van 30 januari 1967, Stb. 78, houdende wijzi-
ging van de Wet van 24 mei 1952, Stb. 279, tot instelling van 
organen ten behoeve van de emigratie, is tevens de Landver-
huizingswet 1936 ingetrokken. 

In de memorie van toelichting bij genoemde wijzigingswet 
stond onder meer vermeld, dat de huidige stand van de passa-
giersaccommodatie op de grote vaart bijzondere bepalingen ter 
bescherming van de emigrant als een meer dan andere kwets-
bare passagier in feite overbodig maakt. In deze tijd passen 
geen bepalingen, welke wijzen op enigerlei discriminatie tussen 
emigranten-passagiers en overige passagiers. De normale voor-
schriften met betrekking tot de vervoersvoorwaarden, de hy-
giëne aan boord en dergelijke zullen op alle passagiers zonder 
onderscheid van toepassing moeten zijn. 

In verband met het bovenstaande en tevens met het feit, 
dat enige artikelen van de Schepenwet voor bepaalde begrippen 
naar de terzake gebezigde omschrijvingen in de Landverhui-
zingswet 1936 verwijzen, dient de Schepenwet te worden ge-
wijzigd. 

In bijgaand ontwerp van Rijkswet wordt daartoe voorgesteld 
de artikelen Ater, 5, eerste lid, onder e en f, SAter en 61 bis 
van de Schepenwet, die bij de Wet van 31 december 1936, 
Stb. 526, aan genoemde wet zijn toegevoegd, in te trekken 
en artikel 67, eerste lid, te wijzigen. 

Opgemerkt moge worden, dat ook in het Schepenbesluit 
1965, uitvoeringsbesluit van de Schepenwet, artikelen voor-
komen die op het vervoer van landverhuizers van toepassing 
zijn en eveneens dienen te worden ingetrokken. In voorberei-
ding is een ontwerp-besluit houdende wijziging van het 
Schepenbesluit 1965 ten behoeve van de aanpassing van de 
bepalingen van dit besluit aan die van het Internationaal 
Verdrag betreffende de uitwatering van schepen 1966, door ons 
land ondertekend te Londen op 4 juli 1966. In dit ontwerp-
besluit zal tevens worden voorgesteld bovenbedoelde artikelen 
inzake het vervoer van landverhuizers in te trekken. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
J. A. BAKKER. 


