
Tweede Kamer der 

Zitt ing 1980-1981 

16 637 (R 1157) 

B 

Bij Kabinetsmissive van 10 februari 
1981, no. 43, heeft Uwe Majesteit, op 
voordracht van de Minister van Ver-
keer en Waterstaat, bij de Raad van 
State van het Koninkrijk ter overwe-
ging aanhangig gemaakt een ontwerp 
van Rijkswet met memorie van toelich-
t ing, houdende wijziging van de Sche-
penwet, laatstelijk gewijzigd 30 juni 
1976 (Stb. 427). 

1. In artikel 52 worden nieuwe straf-
maten voorgesteld. Volgens artikel 65 
zijn de feiten, strafbaar gesteld in arti-
kel 52, eerste lid, overtredingen. Met 
betrekking tot de overtredingen, opge-
nomen in de artikelen 54 en 54bis is 
evenwel de verhouding van hechtenis 
tot geldboete een andere dan die wel-
ke met betrekking tot de overtredingen 
van artikel 52, eerste l id, geldt. Naar het 
de Raad van State van het Koninkrijk 
voorkomt dient op dit verschil binnen 
de wet ingegaan worden. Tevens zou-
den de voorgestelde strafmaten in een 
algemeen straftoemetingskader nader 
toegelicht dienen te worden naast de 
reeds in de memorie van toelichting 
ter zake van artikel 52 gegeven motive-
ring. 

2. Volgens bladzijde 8 van de me-
morie van toelichting wordt in para-
graaf 1 van het nieuwe Hoofdstuk UIA 
een Algemene Veiligheidscommissie 
ingesteld ter uitvoering van een aan-
beveling van het Verdrag betreffende 
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het voorkomen van ongevallen bij zee-
varenden (Trb. 1972, 44). Hierin wordt 
blijkens de toelichting de instelling 
aanbevolen van een zodanige algeme-
ne commissie die als permanent ad-
viesorgaan zal optreden ter zake van 
het van overheidswege nemen van 
maatregelen ter bevordering van de 
veiligheid op schepen, met name ter 
voorkoming van arbeidsongevallen 
van zeevarenden. Bij het college is de 
vraag gerezen of, gelet hierop, de taak-
omschrijving van deze commissie in 
artikel 26a, tweede lid niet dient te 
worden uitgebreid tot het bevorderen 
van de veiligheid op schepen. In elk 
geval ware in de memorie van toelich-
t ing aan het bovenstaande aandacht te 
schenken. 

De Raad van State van het Konink-
rijk geeft U in overweging het ontwerp 
van Rijkswet te zenden aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal en aan het 
vertegenwoordigend lichaam van de 
Nederlandse Anti l len, nadat aan het 
vorenstaande aandacht zal zijn ge-
schonken. 

De Vice-President van de Raad van 
State van het Koninkrijk, 
W. Scholten 
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