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13888 (R1028) Nadere wijziging van de Schepenwet (Stb. 1909, 219) 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

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

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van rijkswet 
houdende nadere wijziging van de Schepenwet (Stb. 1909, 219). 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat degron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 9 april 1976 Juliana 

Nr.2 ONTWERP VAN WET 

Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 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 verband met de door 

de Algemene Vergadering van de Intergouvernementele Maritieme Consul-
tatieve Organisatie in haar Resolutie A 205 (VII), aangenomen tijdens haar 
zevende zitting op 12 oktober 1971, aanvaarde wijzigingen opde voorschrif-
ten van het Internationaal Verdrag ter beveiliging van mensenlevens op zee, 
1960, wenselijk is de Schepenwet aan te passen aan hogerbedoelde wijzigin-
gen in genoemd verdrag; 

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

Artikel I 

In de Schepenwet wordt de navolgende wijziging aangebracht: 
Artikel 4 bis wordt gelezen: 
Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften vastgesteld 

omtrent routering van schepen. 
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Artikel II 

Deze Rijkswet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad en het Publicatieblad van de 
Nederlandse Antillen zal worden geplaatst, en dat alle ministeriële departe-
menten, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 
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