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De vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat1 brengt als volgt verslag 
uit omtrent haar onderzoek van dit in haar handen gestelde wetsontwerp. 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden enkele vragen betreffende het me-
morandum van overeenstemming van 2 maart 1978. 

Kan aangegeven worden wat de praktische effecten zijn in 1980 van het 
Haags memorandum? 

Hoe ver loopt tot nu toe de informat ie-ui twissel ing van de regiostaten met 
betrekking tot de onder l inge afs temming van de inspecties en de mogel i jk-
heden tot optreden tegen sub-standaardschepen? 

In het a lgemeen konden de leden van de S.G.P.-fractie zich in het aanpas-
sen van de Schepenwet aan de internationale tractaten en afspraken v inden, 
terwi j l zij aanpassingen van de wetgev ing door het zelfstandig worden van 
Sur iname als noodzakelijk aanvaarden. De vraag bij het laatste was wel , 
waarom dit niet gel i jkt i jdig gebeurd is met het zelfstandig worden v a n S u r i -
name. Zijn er nog meer wettel i jke bepal ingen van kracht, waar in Sur iname 
nog als een deel van het Koninkrijk word t beschouwd en, zo ja, wat word t 
gedaan om de wettel i jke bepalingen zo snel mogel i jk in overeenstemming te 
brengen met de werkeli jkheid? 

Verder hadden de leden van de S.G.P.-fractie er slechts behoefte aan om 
enkele vragen te stellen over enkele art ikelen. Bij artikel 1, eerste l id , onder b 
is sprake van havens in de Nederlandse Ant i l len, welke bepal ing naar deze 
leden wel opgemerkt hadden, ook al in het oude artikel 1 voorkomt. Inmid-
dels zijn er de laatste jaren echter door de ontwikkel ingen van de overslag-
bedri jven op de Nederlandse Ant i l len naast havens ook aanlegsteigers langs 
de oevers gekomen (Bullenbaai op Curacao, Paardenbaai op Aruba, Over-
slagbedri j f op Bonaire, Chancepier op Saba). Kan in deze gevallen gesproken 
worden van havens en, zo ja, verdient het dan geen aanbeveling om een de-

' Samenstelling: Schakel (CDA), voorzitter, f init ie van wat onder haven wordt verstaan in artikel 1 op te nemen? 
p. A. M. Corneiissen (CDA), Van Thijn (PvdA), Van 0 p grond van artikel 67 van de thans geldende wet is op 4 februari 1980 
S B ^ S S a , e e n K o n i n k l i i k b e s l u i t u i tgevaardigd, dat bli jkens artikel 2 van dat besluit op 
Hartmeijer (PvdA), Scherpenhuizen (VVD), Van 1 maart 1980 van kracht is geworden. Inmiddels is het wetsontwerp bij 
der Doef (PvdA), ondervoorzitter, Rienks Koninkli jke Boodschap van 20 februari 1981 aan de Staten-Generaal aan-
(PvdA), Van de Ven (VVD), Eversdijk (CDA), hangig gemaakt; mag dus op grond van de huidige redactie van het derde 

S T J i a S S a r ^ ** ™ « * * *> ™ d e Schepenwet worden aangenomen dat bedoeld Ko-
(CDA)enBorm-Luijkx(CDA). ninklijk besluit tot 1 september 1981 van kracht blijft? 
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Het was de leden van de S.G.P.-fractie opgevallen dat de redactie van 
artikel 1 van het Koninklijk besluit van 4februari 1980 een veel restrictievere 
is dan van het nieuw geredigeerde eerste lid van artikel 67 van de Schepen-
wet. In het KB gaat het over «toepassing van bepalingen gesteld bij of krach-
tens de Schepenwet ten aanzien van minimum bemanningssterkte, het bela-
den, het stuwen en het ballasten». In het eerste lid van artikel 67 wordt het 
hoofd van de Scheepvaartinspectie bevoegdheid verleend om op velerlei 
terrein na te gaan of de eisen die aan een schip van een vreemde nationali-
teit gesteld worden «in onvoldoende mate een overeenkomstige strekking 
en draagwijdte hebben als de hierte lande geldende wettelijke bepalingen». 
Het gaat hier dus duidelijk niet alleen over bepalingen uit of krachtens de 
Schepenwet, maar het kan bijvoorbeeld ook duidelijk slaan op de hierte lan-
de geldende eisen voor zeevaartdiploma's. 

Nu liggen de technische eisen van schepen voor een groot gedeelte vast 
in internationale verdragen en zijn er redelijke objectieve normen voor de 
ambtenaren van de Scheepvaartinspectie om te beoordelen of het schip 
«sub-standard» is en deswege vastgehouden of verbeterd moet worden. 

Naar de leden van de S.G.P.-fractie thans begrepen hadden is die interna-
tionale overeenstemming op het gebied van de diplomawetgeving er wel 
met een aantal ontwikkelde landen o.a. de Noordzeestaten en ligt dit ook 
vast in een internationale overeenkomst (Trb. 1978, 72). Voor het overige 
wordt er blijkens de memorie van toelichting (blz. 12) wel aan gewerkt, en is 
overeengekomen de slotresolutie van de Ministeriële Conferentie van 1 en 2 
december 1980 dat de «IMCO-conventie voor standards of training certifica-
tion and watchkeeping for seafarers» (1978) door partijen zal worden gerati-
ficeerd. 

Dat roept wel enkele vragen op. Wie zijn hier met partijen bedoeld? Doen 
hier alle zeevarende mogendheden mee? Op welke termijn is ratificatie van 
voldoende landen te verwachten om de gestelde regels van kracht te doen 
worden? Zijn er in de landen, die tot nu toe niet aan de eisen voldeden, vol-
doende opleidingsmogelijkheden om te zijner tijd aan de te stellen eisen te 
gaan voldoen en, zo ja, op welke termijn mogen dan de eerste gediplomeer-
den verwacht worden en, zo neen, hoe wordt in het opleidingsmanco voor-
zien? 

Wat gebeurt met degenen die thans bevoegd zijn te varen, doch, gelet op 
de te stellen eisen, niet aan de «standards of training» voldoen? 

Hoe gaat de Scheepvaartinspectie optreden bij de te stellen eisen inzake 
diplomawetgeving en mogelijk nog andere hierte lande geldende wettelijke 
bepalingen bij voorbeeld op het gebied van arbeidsverhoudingen? 

Is de omschrijving «onvoldoende mate» niet een te vage omschrijving om 
mee te werken? Wordt dan niet teveel aan het subjectieve oordeel van de 
controlerende ambtenaar overgelaten? Is het niet gewenst hierover bij mi-
nisteriële beschikking duidelijke richtlijnen te geven om te voorkomen dat bij 
een al te strenge toepassing schepen en/of bemanningen gemakkelijk in 
moeilijkheden zullen geraken, met mogelijk achteraf retaliatiemaatregelen 
van de betrokken vlagstaat, waardoor Nederlandse schepen waarschijnlijk 
geheel ten onrechte in buitenlandse havens moeilijkheden kunnen gaan on-
dervinden? 

Is het niet beter met de toepassing voorlopig wat voorzichtig te zijn tot de 
internationale bepalingen op scheepsbemanningen - hun aantallen en hun 
diploma's, hun arbeidsverhoudingen enz. - wat meer gestalte zullen gekre-
gen hebben in de internationaal af te sluiten overeenkomsten? 

Loopt het wetsontwerp hier niet enigszins op vooruit? 

De leden van de C.D.A.-fractie stelden nog de volgende vragen betreffen-
de Artikel I. 

A1. In hoeverre wijkt de lijn vastte stellen in algemene maatregel van be-
stuur die bepalend is voor het begrip «buitengaats brengen» af van de thans 
in de Schepenwet voorkomende definitie? 
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B. Kan nader uitgelegd worden van welke wijziging sprake is die het 
schrappen van het begrip «baggermateriaal» uit de Schepenwet rechtvaar-
digt? 

D2. Is het niet wat voorbarig dit artikel te wijzigen terwijl er enerzijds de 
ratificatie van het Internationaal verdrag van Torromolinos betreffende de 
beveiliging van vissersvaartuigen 1977 nog moet plaatsvinden en ook de 
IMCO-codes met betrekking tot het verplicht aan boord hebben van het certi-
ficaat van geschiktheid nog van kracht moeten worden? Wanneer is hier 
sprake van? Zal het aan boord hebben van bedoeld certificaat niet in alle om-
standigheden verplicht gesteld worden en, zo ja, is dat dan niet in strijd met 
artikel 3? 

K. Is deze wijziging in de strafmaat gebaseerd op ervaring met de praktijk 
van artikel 52? 

Hoe is in het algemeen gereageerd op het herhaald onttrekken aan aan-
houding? 

Overigens waren de aan het woord zijnde leden het er mee eens dat ge-
vangenisstraf vervangen kan worden door geldboete. 

Onder het voorbehoud dat de Regering op bovenstaande vragen tijdig 
voor de openbare behandeling schriftelijk zal antwoorden acht de commis-
sie deze openbare behandeling hiermee voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Schakel 

De griffier van de commissie, 
Hu bert 
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