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NADER RAPPORT 

Blijkens de mededeling van de Di-
recteur van Uw Kabinet van 10febru-
ari 1981, nr. 43, machtigde Uwe Majes-
teit de Raad van State van het Konink-
rijk, zijn advies betreffende het boven-
vermelde ontwerp rechtstreeks aan 
mij te doen toekomen. Ik heb de eer U 
dit advies, gedateerd 13 februari 1981, 
nr. 810204/20, hierbij aan te bieden. 

De Raad merkt op dat in artikel 52 
nieuwe strafmaten worden voorge-
steld. Hierbij valt het de Raad op dat de 
verhouding van hechtenis tot geldboe-
te met betrekking tot de overtredingen 
van artikel 52, eerste lid, verschilt met 
die welke met betrekking tot de over-
tredingen, opgenomen in de artikelen 
54 en 54bis, gelden. 

De Raad vraagt op dit verschil bin-
nen de wet in te gaan. Tevens zouden 
de voorgestelde strafmaten ineen al-
gemeen straftoemetingskader nader 
toegelicht dienen te worden naast de 
reeds in de memorie van toelichting 
ter zake van artikel 52 gegeven motive-
ring. De ondergetekende heeft het 
door de Raad van State van het Ko-
ninkrijk gesignaleerde verschil wegge-
nomen door in het wetsontwerp de 
maximum geldboete, gesteld op de 
overtreding van artikel 52, eerste lid, 
aan te passen aan de maximum geld-
boeten, gesteld op de overige overtre-
dingen. 

Weliswaar liggen in de moderne 
wetgeving de tarieven voor geldboe-
ten in het algemeen beduidend hoger, 
maar met het oog op de verhouding 
met de reeds bestaande bepalingen in 
de onderhavige wet acht ik het bij na-
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dere overweging juister hierin binnen 
een wet geen verschil te laten ont-
staan. Bovendien ligt het in de bedoe-
ling in de nabije toekomst een nieuwe 
zeescheepvaartwet tot stand brengen, 
bij welke gelegenheid het straftoeme-
tingssysteem voor deze wet in zijn ge-
heel zal kunnen worden bezien. 

De memorie van toelichting is uitge-
breid met een passage waarin de voor-
gestelde strafmaten, naast de reeds 
gegeven motivering, nader worden 
toegelicht. 

De tweede opmerking van de Raad 
betreft de passage in de memorie van 
toelichting, op bladzijde 8 ten aanzien 
van artikel II, waar gesproken wordt 
over de Algemene veiligheidscommis-
sie, in te stellen ter uitvoering van het 
Verdrag betreffende het voorkomen 
van ongevallen bij zeevarenden (Trb. 
1972, 44). Blijkens de toelichting 
wordt, aldus de Raad, 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 opschepen, met name ter 
voorkoming van arbeidsongevallen 
van zeevarenden. Het College vraagt 
zich af of, gelet hierop, de taakom-
schrijving van deze commissie in arti-
kel 26a, tweede lid, niet dient te wor-
den uitgebreid tot het bevorderen van 
de veiligheid op schepen. In elk geval 
ware in de memorie van toelichting 
hieraan aandacht te schenken. 

De ondergetekende merkt dienaan-
gaande het volgende op. Het is niet de 

bedoeling dat de Algemene Commis-
sie tot Voorkoming van Arbeidsonge-
vallen Zeevarenden tot taak krijgt het 
adviseren terzake van het nemen van 
maatregelen ter bevordering van de 
veiligheid op schepen in het alge-
meen. De werkzaamheden van ge-
noemde commissie dienen zich uit-
sluitend te beperken tot het adviseren 
over het nemen van maatregelen ter 
voorkoming van arbeidsongevallen 
van zeevarenden, zoals gesteld in arti-
kel 26a, tweede lid, van het wets-
ontwerp. De zinsnede in de memorie 
van toelichting waar gesproken wordt 
over maatregelen ter bevordering van 
de veiligheid op schepen, met name 
ter voorkoming van arbeidsongevallen 
van zeevarenden, dient dan ook in die 
zin te worden gelezen. Ten einde de 
gerezen twijfel weg te nemen heeft on-
dergetekende de betreffende passage 
in de memorie van toelichting zo ge-
wijzigd, dat nu duidelijker uitkomt dat 
de taak van de bedoelde commissie 
beperkt is tot het adviseren over maat-
regelen ter voorkoming van arbeids-
ongevallen bij zeevarenden. 

Ik veroorloof mij U in overweging te 
geven, het hierbij gevoegde gewijzig-
de ontwerp van Rijkswet en de daar-
mee in overeenstemming gebrachte, 
overeenkomstig het vorenstaande ge-
wijzigde memorie van toelichting, aan 
de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal, en de Staten van de Nederlandse 
Antil len te zenden. 

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