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WETTEKST EN MEMORIE VAN TOELICHTING ZOALS VOORGELEGD 
AAN DE RAAD VAN STATE 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Ko-
ningin 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 wenselijk is de Sche-
penwet in overeenstemming te bren-
gen met het op 30 oktober 1970 te Ge-
nève tot stand gekomen Verdrag be-
treffende het voorkomen van arbeids-
ongevallen bij zeevarenden (Verdrag 
nr. 134, aangenomen door de lnterna-
tionale Arbeidsconferentie in haar vijf 
en vijftigste zitting),(Trb. 1972, 44), en 
het Memorandum van Overeenstem-
ming van 2 maart 1978, (Trb. 72); 

overwegende dat het wenselijk is de 
bepalingen in de Schepenwet ten aan-
zien van baggermaterieel te wijzigen; 

overwegende voorts dat krachtens 
artikel 67, derde l id, van de Schepen-
wet, het Besluit Uitvoering artikel 67 
Schepenwet, (Stb. 1980, 37) vervalt, in-
dien het niet binnen een jaar na de af-
kondiging wordt bekrachtigd bij wet; 

Zo is het, dat Wi j , de Raad van State 
van het Koninkrijk gehoord, en met ge-
meen 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 (Stb. 1932,86') 
worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht: 

In artikel 1, eerste l id: 
1. De definitie van buitengaats 

brengen wordt vervangen door: bui-
tengaats brengen, voor zover het be-
treft het verlaten van 

a. het Nederlandse en het Duitse 
gebied, gelegen aan de landszijde van 
een bij algemene maatregel van be-
stuur aan te wijzen li jn: het brengen 
van een schip aan de buitenzijde van 
deze li jn; 

b. de Nederlandse Anti l len: het ver-
laten van een der havens in de Neder-
landse Anti l len; 

c. gebieden andere dan vermeld on-
der a en b: het brengen van een schip 
aan de buitenzijde van de lijn zoals de-
ze door de overheid ter plaatse voor 
het buitengaats brengen is vastge-
steld, dan wel volgens plaatselijke ge-
woonte wordt aangenomen. 

2. De definitie van baggermaterieel 
vervalt. 

B 

In artikel 2, eerste l id, worden de vol-
gende wijzigingen aangebracht: 

1 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 juni 
1976 (Stb. 427). 

1. ((e. baggermaterieel, dat uit een 
buitenlandse haven gesleept naar zijn 
bestemming wordt vervoerd, dan wel 
voor het uitvoeren van werken in het 
buitenland verblijft en langer dan een 
jaar uit Nederland afwezig is;)) vervalt; 

2. (( g. schepen, welke varen met 
een Surinaamse zeebrief;)) vervalt; 

3. In het bepaalde onder h vervalt 
de zinsnede: ((baggermaterieel, dat uit 
Nederland gesleept naar zijn bestenv 
ming wordt vervoerd, en)) 

4. De aanduidingen ((f)), ((h)), ((i)) 
en ((k)) worden vervangen door res-
pectievelijk e, f, g en h 

1. In artikel 2bis wordt de zinsnede 
((g tot en met k)) gewijzigd in: f tot en 
met h 

2. Tevens vervalt de volgende zin-
snede: ((, tenzij, voor zover de schepen 
onder g bedoeld betreft, een krachtens 
de in Suriname geldende bepalingen 
geldig certificaat van zeewaardigheid 
kan worden getoond)). 

In artikel 3, eerste l id, onder c wor-
den de volgende wijzigingen aange-
bracht: 

1. De zinsneden ((een «radiotelegra-
fie-veiligheidscertificaat voor vissers-
vaartuigen,»)) en ((een «radiotelefo-
nie-veiligheidscertificaat voor vissers-
vaartuigen»,)) alsmede ((een «certifi-
caat voor de houtvaart»,)) vervallen. 
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2. Achter ((«radiotelefonie-veilig-
heidscertificaat voor vrachtschepen,» 
wordt toegevoegd: een «veiligheids-
certificaat voor vissersvaartuigen,» 
een «certificaat van geschiktheid», 

E 

In artikel 4, onder i vervalt de zinsne-
de: ((of het certificaat voor de hout-
vaart)). 

F 

Artikel 8, eerste lid, wordt gelezen: 
1. De beide exemplaren van verval-

len of ingetrokken certificaten moeten 
door de eigenaar zo spoedig mogelijk 
aan het Hoofd van de Scheepvaartin-
spectie worden ingezonden doortus-
senkomst van de ambtenaren der 
Scheepvaartinspectie, de ambtenaren 
met de in- of uitklaring belast of de Ne-
derlandse diplomatieke of consulaire 
ambtenaren. 

G 

Artikel 16, tweede lid, wordt gele-
zen: 

2. a. Indien een ambtenaar van de 
Scheepvaartinspectie gegronde rede-
nen heeft voor twijfel of een schip, 
niettegenstaande daarvoor de nodige 
geldige certificaten zijn afgegeven, 
voldoende zeewaardig is, dan wel of 
aan het bepaalde in artikel 4 of aan de 
voorschriften krachtens artikel 5 
gesteld of gegeven, is of zal worden 
voldaan, is hij gerechtigd het schip 
voor onderzoek aan te houden. 

b. Evenzeer is de ambtenaar ge-
rechtigd tot aanhouding van een schip 
wanneer niet wordt voldaan aan de 
bepalingen van de artikelen 12,13 en 
14, eerste lid. 

c. De ambtenaar geeft van de aan-
houding onverwij ld, onder opgaaf van 
redenen, kennis aan zijn onmiddelli jke 
chef, die daarvan terstond mededeling 
doet aan het Hoofd van de Scheep-
vaartinspectie. 

d. Het Hoofd van de Scheepvaartin-
spectie beslist zo spoedig mogelijk of 
al dan niet een onderzoek zal worden 
ingesteld; in het laatste geval heft hij 
de aanhouding op en geeft hij van de 
opheffing onverwij ld kennis aan de 
ambtenaar, die het schip heeft aange-
houden. 

In de Nederlandse Antil len wordt de-
ze beslissing door het districtshoofd 
genomen. 

H 

In artikel 28, derde l id, vervalt de 
zinsnede: ((en de ambtenaren in Suri-
name, die daartoe door de overheid 
van die gewesten worden aangewe-
zen)). 

In artikel 29, tweede lid, vervalt de 
zinsnede: ((of krachtens de bepalingen 
van soortgelijke strekking van een Ne-
derlands-lndische algemene verorde-
ning)). 

J 

In artikel 49, derde l id, vervallen de 
zinsneden: ((of in Suriname)) en ((of 
tot het plaatselijk gezag)). 

K 

Artikel 52 wordt gelezen: 

Artikel 52. 1. De kapitein die een 
reis onderneemt of voortzet zonder dat 
de voorgeschreven, op het ogenblik 
van het ondernemen of voortzetten 
van de reis nog geldige, certificaten of 
geldige verklaring, als bedoeld in arti-
kel 2bis, zijn afgegeven, wordt - be-
houdens het bepaalde in het tweede 
lid van dit artikel - gestraft met een 
hechtenis van ten hoogste zes maan-
den of een geldboete van ten hoogste 
tienduizend gulden. 

2. De kapitein die een reis onder-
neemt of voortzet terwij l de voorge-
schreven certificaten ingevolge het be-
paalde in artikel 7, derde l id, zijn inge-
trokken, wordt gestraft met een gevan-
genisstraf van ten hoogste een jaar of 
een geldboete van ten hoogste vijftig-
duizend gulden. 

3. De kapitein die het verbod vervat 
in artikel 17, vierde lid, overtreedt 
wordt gestraft met een gevangenis-
straf van ten hoogste een jaar of een 
geldboete van ten hoogste vijft igdui-
zend gulden. 

L 

In artikel 54bis wordt onder a gele-
zen: 

a. de kapitein, wiens schip geduren-
de de reis een geringer vri jboord heeft 
dan blijkens het veiligheidscertificaat 
of het certificaat van uitwatering ge-
oorloofd is. 

M 

In artikel 63, eerste en tweede lid, 
vervallen de woorden: ((Suriname of)) 

N 

Artikel 65 wordt gelezen: 

Artikel 65. De feiten, strafbaar 
gesteld bij de artikelen 52, tweede en 
derde lid, 53 en 55, zijn misdrijven. De 
feiten, strafbaar gesteld bij of krach-
tens andere artikelen dezer wet, zijn 
overtredingen. 

O 

Artikel 67 wordt gelezen: 

Artikel 67. 1. Opeen schip van 
vreemde nationaliteit waarmede van-
uit een haven in Nederland of in de Ne-
derlandse Antillen een reis zal worden 
ondernomen, en dat niet ingevolge de 
artikelen 2 of 2bis onder de bepalingen 
van deze wet valt, zijn de in het tweede 
en derde lid genoemde bepalingen op 
een naar het oordeel van het hoofd 
van de Scheepvaartinspectie overeen-
komstige wijze van toepassing indien: 

a. ten aanzien van de onderwerpen 
genoemd in het tweede lid, in het land 
waartoe het schip door zijn nationali-
teit behoort, geen bepalingen van 
kracht zijn, dan wel bepalingen van 
kracht zijn die naar het oordeel van het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie in 
onvoldoende mate een overeenkom-
stige strekking en draagwijdte hebben 
.als de hier te lande geldende wettelijke 
bepalingen, ofwel 

b. in het land waartoe het schip 
door zijn nationaliteit behoort wel vol-
doende bepalingen van kracht zijn en 
deze bepalingen aldaar ook op Neder-
landse schepen worden toegepast, of-
wel 

c. in het land waartoe het schip 
door zijn nationaliteit behoort wel vol-
doende bepalingen van kracht zijn 
doch het schip niet aan die bepalingen 
voldoet. 

2. a. De in aanhef van het vorige lid 
bedoelde bepalingen betreffen de bij 
of krachtens deze wet uitgevaardigde 
voorschriften ten aanzien van de uit-
watering, de constructie, de redding-
en veiligheidsmiddelen, de radio-in-
richtingen, de hulpmiddelen bij de na-
vigatie en de hulpmiddelen ter voorko-
ming van aanvaringen, de minimum 
bemanningssterkte, het vervoer van 
passagiers, het vervoer van vee en het 
beladen, het stuwen en het ballasten. 
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b. onder constructie wordt mede 
begrepen de waterdichte indeling en 
de stabiliteit, de werktuigen en electri-
sche installaties, de brandbescher-
ming, de brandontdekkings- en de 
brandbestrijdingsmiddelen. 

3. Opeen schip als bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel is van overeen-
komstige toepassing het bepaalde in: 

a. de artikelen 16, tweede lid en 17, 
eerste, tweede en vierde tot en met 
zesde l id; 

b. Hoofdstuk II, paragraaf 3; 
c. Hoofdstuk VI, paragraaf 1 en 2, 

met uitzondering van de artikelen 52, 
eerste en tweede lid, 53, 54 en 55. 

4. Bij algemene maatregel van be-
stuur kunnen bij of krachtens deze wet 
uitgevaardigde bepalingen, andere 
dan in het tweede of derde lid ge-
noemd, van toepassing worden ver-
klaard op een schip als bedoeld in het 
eerste lid. 

5. Een algemene maatregel van be-
stuur, als bedoeld in het vierde lid, ver-
valt, indien deze niet binnen een jaar 
na afkondiging bij wet is bekrachtigd. 
Wanneer een voorstel van zodanige 
wet binnen het jaar bij de Staten-Ge-
neraal is aanhangig gemaakt, kan door 
Ons deze termijn eenmaal met zes 
maanden worden verlengd. 

P 

1. Artikel 69, eersteen tweede lid, 
wordt gelezen: 

Artikel 69. 1. Onafhankelijk van het 
bepaalde in artikel 67 is een ambte-
naar van de Scheepvaartinspectie ge-
rechtigd tot aanhouding van een schip 
van vreemde nationaliteit dat niet in-
gevolge de artikelen 2 of 2bis onder 
de bepalingen van deze wet valt, in-
dien dit schip: 

a. vanuit een haven in Nederland of 
in de Nederlandse Antil len een reis zal 
ondernemen, en 

b. tengevolge van de ondeugdelijke 
toestand van de romp, de werktuigen, 
de inrichting of de uitrusting, of ten ge-
volge van een ondoelmatige belading 
dan wel een onvoldoende bemand 
zijn, een gevaar voor de opvarenden 
oplevert. 

2. Op een schip als bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel is van overeen-
komstige toepassing het bepaalde in: 

a. de artikelen 16, tweede lid, onder 
b, c en d, 17, eerste, tweede en vierde 
lid en 68. 

b. Hoofdstuk VI, paragraaf 1 en 2, 
met uitzondering van het bepaalde in 
de artikelen 52, eerste en tweede lid, 
53, 54 en 55. 

ARTIKEL II 

Aan de Schepenwet wordt, na 
Hoofdstuk III, een Hoofdstuk III A inge-
voegd, luidende als volgt: 

HOOFDSTUK UIA 

De veiligheidscommissies 

§ 1. De Algemene veiligheidscom-
missie 

Artikel 26a. 1. Er is een Algemene 
Commissie tot Voorkoming van Ar-
beidsongevallen Zeevarenden, in deze 
paragraaf te noemen: de Commissie. 

2. De Commissie heeft tot taak Onze 
Minister te adviseren betreffende het 
nemen van maatregelen ter voorko-
ming van arbeidsongevallen bij zeeva-
renden. De Commissie kan uit eigener 
beweging voorstellen terzake doen. 

Artikel 26b. 1. De leden van de Com-
missie worden door Onze Minister be-
noemd. 

2. De Commissie bestaat uit ambte-
lijke en niet-ambtelijke leden. 

3. a. De ambtelijke leden worden 
benoemd uit de departementen van 
Verkeer en Waterstaat, van Sociale Za-
ken en van Onderwijs en Wetenschap-
pen. 

b. De benoeming van de ambte-
naren uit de departementen van Soci-
ale Zaken en van Onderwijs en Weten-
schappen geschiedt in overeenstenv 
ming met de betrokken Ministers. 

4 De niet-ambtelijke leden worden 
benoemd uit en op voordracht van 
naar het oordeel van Onze Minister re-
presentatieve organisaties van werk-
gevers en werknemers. 

5. Onze Minister wijst uit de leden 
een voorzitter en een plaatsvervan-
gend voorzitter aan. 

6. Tevens benoemt Onze Minister 
voor ieder der leden een plaatsvervan-
ger. Hierbij is het bepaalde in het der-
de en vierde lid van dit artikel van 
overeenkomstige toepassing. 

7. De benoeming der leden en 
plaatsvervangende leden geschiedt 
voor de tijd van ten hoogste twee ja-
ren. De aftredende leden en plaatsver-
vangende leden zijn terstond herbe-
noembaar. 

8. Aan een lid of plaatsvervangend 
lid wordt door Onze Minister tussen-
tijds ontslag verleend: 

a. bij verlies van de hoedanigheid of 
beëindiging van de ambtsvervulling in 
verband waarmede de benoeming 
heeft plaatsgevonden; 

b. opeigen verzoek. 

9. Het secretariaat van de Commis-
sie berust bij het Directoraat-Generaal 
Scheepvaart en Maritieme Zaken. 

Artikel 26c. 1. De Commissie kan 
werkgroepen bestaande uit leden van 
de Commissie, instellen en deskundi-
gen uitnodigen tot het deelnemen aan 
de beraadslagingen van de Commissie 
of van een werkgroep. 

2. Een vertegenwoordiger van het 
Gemeenschappelijk Ad min istratiekan-
toor te Amsterdam kan deelnemen 
aan alle beraadslagingen van de Com-
missie en zonodig aan die van een 
werkgroep. 

Artikel 26d. 1. De Commissie stelt 
regels omtrent haar werkwijze. Deze 
regels behoeven de goedkeuring van 
Onze Minister alvorens van kracht te 
worden. 

2. De Commissie kan nadere regels 
vaststellen omtrent de door haar werk-
groepen te volgen werkwijze. 

§ 2. De veiligheidscommissie aan 
boord van schepen 

Artikel 26e. 1. Aan boord van elk schip 
is een veiligheidscommissie. 

2. Onze Minister kan schepen of ca-
tegorieën van schepen uitzonderen 
van het bepaalde in het vorige lid. 

3. De veiligheidscommissie heeft 
tot taak de kapitein te adviseren betref-
fende het nemen van maatregelen ter 
voorkoming van arbeidsongevallen 
aan boord. 

Artikel 26f. De samenstelling van de 
veiligheidscommissie wordt door On-
ze Minister bepaald. 

Artikel 26g. Met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 26f benoemt de 
kapitein de leden van de veiligheids-
commissie. 

Artikel 26h. Onze Minister kan na-
dere regels stellen omtrent de werk-
wijze van de veiligheidscommissie 
en omtrent de wijze waarop met de 
door de veiligheidscommissie uitge-
brachte adviezen moet worden gehan-
deld. 

ARTIKEL III 

Overgangsbepalingen voor be-
staand baggermaterieel, waarop de 
voorschriften van de Schepenwet tot 
nu toe niet van toepassing waren. 
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1. Op schepen die naar de aard van 
de bouw en de inrichting uitsluitend 
bestemd zijn voor het verrichten van 
aannemerswerkzaamheden van wa-
terbouwkundige aard, of voor het ge-
bruikten dienste daarvan, en waarvan 
de kiel is gelegd vóór de inwerkingtre-
ding van deze wet, zijn de bepalingen 
betreffende de constructie, inrichting 
en uitrusting bij of krachtens de Sche-
penwet gesteld, en voorzover niet 
voortvloeiend uit voor deze schepen 
geldende internationale voorschriften, 
of reeds voor het in werking treden van 
deze wet voor hen geldend, slechts 
van toepassing indien en voorzover 
zulks, - naar het oordeel van het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie-prak-
tisch uitvoerbaar en redelijk kan wor-
den geacht. 

2. De uit het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel voortvloeiende aan-
passingen van de constructie, inrich-
ting en uitrusting aan boord van be-
doelde schepen moeten - in overleg 
met de ambtenaren van de Scheep-
vaart inspect ie-worden uitgevoerd bij 
belangrijke reparaties en vernieuwin-
gen aan het casco, bij ingrijpende wi j -
zigingen in de accommodatie, bij het 
vernieuwen van installaties en bij be-
langrijke reparaties of vernieuwing 
van uitrustingsartikelen. 

ARTIKEL IV 

Het Besluit Uitvoering artikel 67 
Schepenwet (Stb. 1980, 37) wordt 
voorzover het niet krachtens het be-
paalde in artikel 67, derde l id, van de 
Schepenwet is vervallen, ingetrokken 

ARTIKEL V 

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 Antil len zal worden 
geplaatst, en dat alle ministeriële de-
partementen, autoriteiten, colleges en 
ambtenaren wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zul-
len houden. 

De Minister van Verkeer en Water-
staat, 



MEMORIE VAN TOELICHTING 

Algemeen 

Met het voorliggende ontwerp tot 
wijziging van de Schepenwet worden 
twee doelstellingen beoogd. 

De eerste doelstelling betreft het ge-
ven van uitvoering aan het IAO-ver-
drag 134 (Trb. 1972,44) en de daarbij 
behorende Aanbeveling 142, voor wat 
betreft de instelling van een nationale 
veil igheidscommissieongevallen-pre-
ventie ten behoeve van zeevarenden, 
alsmede het voorzien in een z.g. veilig-
heidscommissie aan boord van sche-
pen. Hiertoe wordt bij artikel II van de 
wijzigingswet een nieuw hoofdstuk III 
A in de Schepenwet ingevoegd. Verwe-
zen zij naar de toelichting bij de artike-
len van dit nieuwe hoofdstuk. 

De tweede doelstelling betreft de 
noodzaak het verschijnsel van de z.g. 
«substandard ships» tegen te gaan. 
Zoals in de nota van toelichting bij het 
Koninklijk besluit houdende uitvoering 
van artikel 67 van de Schepenwet (Stb. 
1980, 37) reeds is opgemerkt, dient dit 
besluit ter uitvoering van lAO-verdrag 
147 en het z.g. «Memorandum van 
Overeenstemming» tussen enkele 
scheepvaartautoriteiten inzake «hand-
having van normen op koopvaardij-
schepen» (Trb. 1978,72). Aangezien 
artikel 67, derde l id, van de Schepen-
wet bepaalt dat dit besluit binnen een 
jaar door een formele wet dient te wor-
den bekrachtigd, wordt artikel 67 met 
de desbetreffende bepalingen uitge-
breid. (Zie de toelichting bij artikel I, O 
hierop). 

Verder is de aanhoudingsbevoegd-
heid van de ambtenaren van de 
Scheepvaartinspectie uitgebreid, 
evenals de strafbepalingen, die nu ook 
van toepassing worden verklaard op 
schepen van vreemde nationaliteit. (Zie 
de toelichting bij I, P). 

Ten slotte worden er enige wijzigin-
gen aangebracht in enkele definities 
(zie I, A), zinsneden betreffende Suri-
name verwijderd in verband met het 
uit het Koninkrijk treden hiervan (zie I 
B, onder 2, C, F, H, J en M) alsmede de 
uitzonderingen betreffende het bag-
germaterieel weggenomen, zodat dit 
nu geheel onder de werking van de 
Schepenwet wordt gebracht (zie I, B, 
onder 1 en 3). 

Artikelen 

I 

A. 1. To tnu toe wordt volgens het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 1 
van de Schepenwet onder buitengaats 

brengen verstaan: het brengen van 
een schip aan de buitenzijde van een 
in dat artikel 1 omschreven li jn, echter 
uitsluitend voor zover het betreft het 
verlaten van Nederland en het Duitse 
en Belgische gebied. In de Nederlandse 
Anti l len wordt onder buitengaats 
brengen verstaan het verlaten van één 
der havens aldaar. 

In het wijzigingsvoorstel kan nu ook 
het verlaten van een ander gebied dan 
hierboven genoemd worden aange-
merkt als «buitengaats brengen». Van 
de gelegenheid wordt tevens gebruik 
gemaakt om de uitvoerige aanduiding 
van de buitengaatslijn in de Schepen-
wet te laten vervallen en deze lijn nu 
bij algemene maatregel van bestuur te 
doen vaststellen. Beoogd wordt een 
zodanige algemene maatregel van be-
stuur tegelijk met deze wijzigingswet 
in werking te laten treden. 

A. 2. Zie het gestelde onder B. 

B. Ad 1 en 3. Bij de Wet van 31 de-
cember 1931 (Stb. nr. 587) zijn in de 
artikelen 1 en 2 van de Schepenwet de 
huidige bepalingen ingebracht waarbij 
baggermaterieel in enkele gevallen 
werd uitgezonderd van de gelding van 
de voorschriften van de Schepenwet. 

De thans bestaande situatie recht-
vaardigt echter deze uitzonderingspo-
sitie van baggermaterieel niet meer en 
het wordt wenselijk geacht deze sche-
pen volledig onder de Schepenwet te 
doen vallen. De voorgestelde wijzigin-
gen inzake het baggermaterieel zijn tot 
stand gekomen op verzoek van en in 
nauw overleg met het betrokken be-
drijfsleven. 

Gezien de wenselijkheid de uitzon-
deringspositie van baggermaterieel te 
beëindigen, kunnen uitzonderingen 
genoemd in artikel 2, eerste lid onder e 
en h, voor zover het baggermaterieel 
betreft, vervallen. 

Aangezien na deze wijziging de term 
zelf ook niet meer voorkomt in de 
Schepenwet, kan derhalve ook de defi-
nitie van baggermaterieel in het eerste 
lid van artikel 1 gemist worden. 

Ad 2. De voorgestelde aanpassing 
van de Schepenwet wordt voorts be-
nut, om de verwijzing naar Suriname 
te doen vervallen. Door het uittreden 
uit het Koninkrijk van Suriname heb-
ben Surinaamse schepen voor de Ne-
derlandse wetgeving immers de status 
van buitenlands schip. 

Ad 4. De wijziging in de letteraan-
duiding van de uitzonderingen vloeit 
voort uit de zojuist aangeduide ver-
anderingen. 

C. De wijziging in de letteraandui-
ding in artikel 2bis vloeit voort uit de 
veranderingen onder A en B. Het ver-
vallen van de zinsnede betreffende Su-
riname is onder B reeds besproken. 

D. 1. Deze wijzigingen houden ver-
band met het feit dat radioveiligheids-
certificaten voor vissersvaartuigen 
niet meer worden afgegeven; dit geldt 
ook voor een certificaat voor de hout-
vaart: bij KB van 23 mei 1977 (Stb. 428) 
is het Schepenbesluit 1965 zodanig ge-
wijzigd dat dit certificaat is komen te 
vervallen. 

D. 2. De toevoeging van het «veilig-
heidscertificaat voor vissersvaartui-
gen» houdt verband met het feit dat dit 
certificaat bij een algemene maatregel 
van bestuur op grond van artikel 3, 
eerste lid, van de Schepenwet zal wor-
den voorgeschreven zodra het lnterna-
tionaal Verdrag van Torremolinos be-
treffende de beveiliging van vissers-
vaartuigen 1977, van kracht is. De rati-
ficatie van dit verdrag door Nederland 
wordt binnen afzienbare ti jd verwacht. 
Na de datum van inwerkingtreding 
van genoemd verdrag zullen voor dit 
certificaat nadere regelen worden ge-
geven bij genoemde algemene maat-
regel van bestuur. 

Een zelfde overweging geldt voor de 
toevoeging van het «certificaat van ge-
schiktheid», zij het dat dit certificaat af-
komstig is uit de IMCO Gascode en de 
IMCO Chemicaliëncode. Bedoelde co-
des hebben momenteel nog de status 
van internationale aanbeveling. Wel 
zijn de voorschriften van deze codes 
reeds in de Nederlandse wetgeving 
opgenomen en is het voldoen hieraan 
voor Nederlandse schepen verplicht 
gesteld. Het betreffende certificaat van 
geschiktheid is echter nog niet ver-
plicht gesteld, doch wordt alleen afge-
geven op verzoek van de reder. De ver-
plichting tot het aan boord hebben van 
bedoeld certificaat zal worden gere-
geld zodra beide IMCO-codes interna-
tionaal van kracht worden. 

E. Deze wijziging houdt verband 
met het vervallen van het certificaat 
voorde houtvaart. 

F. Door het uittreden uit het Konink-
rijk van Suriname dienen de ambte-
naren in Suriname hier niet meer te 
worden opgesomd. Verder zijn de wa-
terschouten weggelaten, aangezien uit 
de praktijk gebleken is dat er geen be-
hoefte aan de tussenkomst van de wa-
terschout bestaat. 
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G. Het tweede lid van dit artikel is 
opnieuw geredigeerd. Dit bleek nood-
zakelijk in verband met de in artikel 69 
nieuw opgenomen verwijzing naar dit 
l id. 

H, l e n J . Deze wijzigingen vloeien 
voort uit het niet meer tot het Konink-
rijk behoren van Suriname en lndone-
sië. 

K. De wijziging van artikel 52 houdt 
verband met het volgende. De straf-
maat in het huidige artikel 52 (hechte-
nis van ten hoogste een jaar) maakt 
geen onderscheid tussen het onderne-
men van een reis zonder voorgeschre-
ven c.q. geldige certificaten en het on-
dernemen van een reis met een schip 
dat is aangehouden. 

In de aard van beide delicten ligt 
echter een wezenlijk verschil. In het 
laatste geval (aanhouding) immers is 
de kapitein er nogmaals nadrukkelijk 
op gewezen dat het volgens artikel 17, 
vierde l id, van de Schepenwet verbo-
den is een reis te ondernemen alvo-
rens de aanhouding is opgeheven. 

Overtreding van dit verbod dient 
dan ook als ernstiger te worden be-
schouwd dan de overtreding die wordt 
gepleegd bij het ondernemen van een 
reis louter zonder (geldige) certificaten. 
Tevens is bij een aanhouding veelal de 
veiligheid van schip en opvarenden in 
het geding, terwijl hiervan geen sprake 
behoeft te zijn bij het uitvaren van het 
schip zonder (geldige) certificaten, ten-
zij deze certificaten om in de Schepen-
wet vermelde redenen van veiligheid 
zijn ingetrokken door een ambtenaar 
van de Scheepvaartinspectie. 

In verband hiermede is de onderge-
tekende van mening dat op overtreding 
van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, 
van de Schepenwet een maximum 
straf kan worden gesteld die geringer 
is dan de maximum straf als aangege-
ven in het huidige eerste lid van artikel 
52 van de Schepenwet. 

Aangezien het de laatste ti jd her-
haaldelijk is voorgekomen dat men 
zich aan een aanhouding onttrok, is in 
het voorgestelde derde lid van dit arti-
kel voor deze delicten de zwaardere 
maximum strafbedreiging van een 
jaar gehandhaafd. Ook het onderne-
men van een reis met een schip, waar-
van de certificaten door een ambte-
naar van de Scheepvaartinspectie zijn 
ingetrokken conform artikel 7, derde 
l id, van de Schepenwet, wordt gezien 
als een ernstig delict. Immers, hoewel 
de intrekking van certificaten slechts 
een administratieve maatregel is, staat 
het materieel gezien gelijk met een 
aanhouding. De bedoeling van het in-

trekken is nl. dat het schip geen reis zal 
ondernemen. Vandaar dat in het twee-
de lid voor dit delict een strafbedrei-
ging van maximaal een jaar is opgeno-
men. Bovendien wordt van de gele-
genheid gebruik gemaakt om in geval-
len waar dit juister voorkomt, de hech-
tenis c.q. gevangenisstraf te kunnen 
vervangen door een geldboete. 

L. Deze wijziging houdt verband 
met het vervallen van het certificaat 
voor de houtvaart. 

M. Deze wijziging houdt verband 
met het niet meer tot het Koninkrijk be-
horen van Suriname. 

N. Deze wijziging vloeit voort uit de 
wijziging genoemd onder K. 

O. Voor een goed begrip van de be-
langrijke wijzigingen in dit artikel mo-
ge het volgende dienen. 

Op de 62ste (Maritieme) Zitting van 
de Internationale Arbeidsconferentie 
werd op 29 oktober 1976 het Koop-
vaardijverdrag (minimum normen), 
1976, aanvaard (lAO-verdrag nr. 147, 
Trb. 1977,108). Dit verdrag, dat inmid-
dels door Nederland werd bekrachtigd 
(zie kamerstuk 15 319-R 1108), doch 
dat nog niet in werking is getreden, 
legt verplichtingen op aan de lid-staat 
die het heeft bekrachtigd, en biedt 
daarnaast de mogelijkheid aan een ha-
venstaat om schepen van vreemde na-
tionaliteit in zijn havens te controleren, 
en bij het niet naleven van bepaalde 
normen op het gebied van de veil ig-
heid, de leefbaarheid aan boord en de 
gezondheid van de bemanning, daar-
toe passende maatregelen te nemen. 

Op dezelfde zitting van de lnternatio-
nale Arbeidsconferentie is een Reso-
lutie aangenomen waarin wordt opge-
roepen om zolang het verdrag nog 
niet van kracht is geworden reeds zo-
veel mogelijk van de bepalingen in te 
voeren. 

Ten einde aan deze Resolutie op een 
uniforme wijze uitvoering te geven op 
basis van de bestaande wetgeving is 
op 2 maart 1978 het zogenaamde «Me-
morandum van Overeenstemming 
tussen enkele scheepvaartautoriteiten 
inzake de handhaving van normen op 
koopvaardijschepen» (Trb. 1978, 72) tot 
stand gekomen. Deze administratieve 
afspraak tussen de maritieme autori-
teiten van België, Denemarken, de 
Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk, Ne-
derland, Noorwegen, het Verenigd Ko-
ninkrijken Zweden, trad op 1 juli 1978 
in werking (zie de brief van de Minister 
van Buitenlandse Zaken aan de Voor-

zitters van de beide Kamers der Sta-
ten-Generaal dd. 16 november 1978, 
DVE/PA-308102). 

Zoals aangegeven in de toelichten-
de nota bij het Koopvaardijverdrag 
(minimum normen), 1976, (kamerstuk 
15 319-R 1108), voorzag de Neder-
landse wetgeving echter nog niet in al-
le door het verdrag geboden mogelijk-
heden tot ingrijpen aan boord van 
vreemde schepen. 

Ten slotte is in de Slotresolutie van 
de Ministeriële Conferentie van 1 en 2 
december 1980 vastgelegd dat de IM-
CO-conventie voor «standards of train-
ning, certification and watchkeeping 
for seafarers» (1978) door partijen zal 
worden geratificeerd. Ook ratificatie 
van dit verdrag maakt het nodig in de 
Nederlandse wetgeving mogelijkhe-
den te scheppen voor ingrijpen aan 
boord van vreemde nationaliteit. 

Voor een adequate bestrijding van 
het verschijnsel van de z.g. substan-
dard ships is dan ook aanvullende wet-
geving - met name voor wat betreft de 
in de Annex bij het Memorandum op-
genomen eisen ten aanzien van de be-
mann ing -een eerste vereiste. Deze 
aanvulling vond gestalte in het Besluit 
Uitvoering artikel 67 Schepenwet (Stb. 
1980, 37). Dit besluit beoogt de natio-
nale bepalingen ten aanzien van de be-
manning (deze omvatten zowel kwali-
tatieve als kwantitatieve eisen) op bui-
tenlandse schepen van overeenkom-
stige toepassing te verklaren indien in 
het land waartoe het schip door zijn 
nationaliteit behoort, op dit punt geen 
bepalingen van kracht zijn welke in 
voldoende mate een overeenkomstige 
strekking en draagwijdte hebben als 
de hier te lande geldende wettelijke 
bepalingen. Tevens geeft dit besluit de 
mogelijkheid om aan schepen van 
vreemde nationaliteit eisen te stellen 
ten aanzien van het beladen, het stu-
wen en het ballasten indien deze sche-
pen een Nederlandse haven zullen ver-
laten. Deze eisen staan immers in 
nauw verband met de veiligheid van 
de schepen die deelnemen aan het in-
ternationaal scheepvaartverkeer. 

Aangezien artikel 67, derde l id, 
Schepenwet voorschrijft dat zodanig 
besluit vervalt, tenzij het binnen een 
jaar bij wet wordt bekrachtigd wordt 
van deze gelegenheid gebruik ge-
maakt het Besluit Uitvoering artikel 67 
Schepenwet op te nemen in de Sche-
penwet zelf. Tevens wordt van de gele-
genheid gebruik gemaakt de bepalin-
gen van dit artikel van toepassing te 
verklaren op schepen die een reis on-
dernemen vanuit de Nederlandse An-
ti l len. Dientengevolge verkrijgen de 
ambtenaren van de Scheepvaartin-
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spectie aldaar aanhoudingsbevoegd-
heid ten aanzien van de bepalingen 
van dit artikel. 

Een andere belangrijke wijziging be-
treft het volgende: 

Waar het vroeger aan de Kroon was 
voorbehouden een oordeel u i t te spre-
ken over de vraag of in een bepaald 
land bepalingen van kracht zijn, die in 
voldoende mate een overeenkomstige 
strekking en draagwijdte hebben als 
de hier te lande geldende wettelijke 
bepalingen, wordt dit thans toever-
t rouwd aan het Hoofd van de Scheep-
vaartinspectie. In de praktijk zal deze 
in zich voordoende gevallen de meest 
gerede autoriteit zijn om snel een be-
slissing dienaangaande te nemen. Ook 
wordt aan het oordeel van het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie toever-
t rouwd, op welke wijze de Nederland-
se wetgeving in voorkomende geval-
len op buitenlandse schepen moet 
worden toegepast. 

Duidelijk is, dat de Nederlandse 
wetgeving niet zonder meer op buiten-
landse schepen kan worden toege-
past, maar alleen mutatis mutandis. 
Hierbij zij vermeld dat tegen elke be-
slissing van het Hoofd van de Scheep-
vaartinspectie beroep kan worden in-
gesteld bij de voorzitter van de Raad 
voor de Scheepvaart, conform artikel 
18. 

Ten slotte wordt opgemerkt dat het 
artikel overzichtelijker is geredigeerd. 

P. Het eerste lid van artikel 69 is 
overzichtelijker geredigeerd. Het be-
paalde onder a is in overeenstemming 
gebracht met artikel 67, eerste l id, zo-
dat het thans mogelijk is een schip dat 
vanuit een haven, gelegen in het Ko-
ninkrijk, een reis gaat ondernemen, 
aan te houden indien dit schip gevaar 
oplevert voor de opvarenden ten ge-
volge van omstandigheden, genoemd 
onder b. 

Voorts is het tweede lid zodanig ge-
wijzigd dat het nu mogelijk is op een 
aangehouden schip, dat niettemin de 
haven heeft verlaten, de strafbepalin-
gen van de Schepenwet toe te passen. 
Het is nl. gebleken dat in de praktijk 
aan deze bepaling behoefte bestaat. 

Artikel II 

Op 30 oktober 1970 is door de lnterna-
tionale Arbeidsconferentie te Genève 
een Verdrag (Nr. 134) aangenomen be-
treffende het voorkomen van ongeval-
len bij zeevarenden. Dit verdrag houdt 
onder meer in dat door elk land dat 
partij is bij het verdrag bij voorbeeld 
een nationale gemengde Commissie 
wordt ingesteld die als een permanent 
adviesorgaan optreedt ter zake van het 

van overheidswege nemen van maat-
regelen ter bevordering van de veilig-
heid op schepen, met name ter voor-
koming van arbeidsongevallen van 
zeevarenden. 

In paragraaf 1 van het nieuwe, aan 
de Schepenwet toe te voegen Hoofd-
stuk III A, wordt nu voorzien in die AI-
gemene Commissie. Hiernaast wordt 
in het verdrag geëist dat er aan boord 
een veiligheidscommissie is die onder 
het gezag van de kapitein verantwoor-
delijk is voor de bedrijfsveiligheid van 
het schip. Aan boord zelf immers vin-
den regelmatig werkzaamheden plaats 
die tot ongevallen aanleiding kunnen 
geven indien ze niet oordeelkundig of 
zonder gebruik van de juiste bescher-
mingsmiddelen worden uitgevoerd. 

De veiligheidscommissie aan boord 
zal met name tot taak hebben, een bij-
drage te leveren aan de voorkoming 
van bedrijfsongevallen in concrete ge-
vallen. 

In paragraaf 2 van het nieuw voorge-
stelde hoofdstuk UIA wordt in deze vei-
ligheidscommissie voorzien. Op sche-
pen meteen kleinere bemanning kan 
deze commissie uit één persoon be-
staan. 

In het tweede lid van artikel 26e 
wordt aan de Minister van Verkeer en 
Waterstaat de mogelijkheid geboden 
om bepaalde schepen of categorieën 
van schepen uit te zonderen van de 
verplichting om een veil igheidsconv 
missie aan boord te hebben. Aange-
zien men bij het tot stand komen van 
het lAO-verdrag 134 altijd is uitgegaan 
van het standpunt dat vissersvaartui-
gen niet onder de werking van het ver-
drag zouden vallen, ligt het in het 
voornemen van de Minister om de ca-
tegorie vissersschepen ui t te zonde-
ren. Bovendien is men in EEG-verband 
op het ogenblik bezig om voor deze 
geheel eigen categorie aparte regels 
op te stellen op het gebied van de vei-
ligheid van de arbeid aan boord. 
Mochten de besprekingen in EEG-ver-
band niet op redelijke termijn tot resul-
taten leiden, dan kan door intrekking 
van het ministerieel besluit worden 
verkregen, dat voor de vissersvaartui-
gen alsnog de verplichting van artikel 
26e, eerste lid, van kracht wordt. 

Artikel III 

Reeds is vermeld dat wordt voorge-
steld het baggermaterieel geheel on-
der de werking van de Schepenwet te 
brengen. In artikel III worden voorzie-
ningen getroffen op het gebied van het 
overgangsrecht. De vaartuigen waar-
van de kiel is gelegd voor de datum 
van inwerkingtreding van deze wet, 

zullen in beginsel moeten worden aan-
gepast om te voldoen aan de veilig-
heidsvoorsch riften. 

De noodzaak van de aanpassingen 
zal worden beoordeeld door het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie, die daar-
bij rekening moet houden met de prak-
tische uitvoerbaarheid en de redelijk-
heid in verband met problemen van 
technische en economisch/financiële 
aard. Aan de internationale voorschrif-
ten ter zake moet echter zonder meer 
worden voldaan, terwij l ook de betref-
fende bepalingen, die al vóór deze 
wetswijziging voor bedoeld bagger-
materieel golden, onverkort van kracht 
bli jven. De aanpassingen behoeven 
niet direct te worden aangebracht op 
bestaand baggermaterieel, maar bij in-
grijpende verbouwingen wordt bezien 
of en in hoeverre de zojuist bedoelde 
aanpassingen kunnen worden getrof-
fen. Dit wordt geregeld in het tweede 
lid van artikel III. 

Artikel IV 

Artikel 67, derde lid, Schepenwet be-
paalt, dat een Algemene maatregel 
van bestuur als daar bedoeld, vervalt 
indien de daarbij bepaalde aanwijzing 
niet binnen een jaar na de afkondiging 
van die maatregel is bekrachtigd door 
de wet. Wordt de maatregel wel bin-
nen een jaar door de wet bekrachtigd, 
dan zou zij dus niet automatisch ver-
vallen. Nu de inhoud van de maatregel 
in de wet is opgenomen, is er echter 
geen behoefte meer aan het voortbe-
staan van de maatregel. Daarom 
wordt zij bij artikel IV, voor zover nog 
nodig, ingetrokken. 

De Minister van Verkeer en Water-
staat, 
D. S. Tuijnman 
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