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De vroegere stukken zijn gedrukt in 
de zitt ing 1980-1981. De leden van de C.D.A.-fractie stelden enkele vragen betreffende het me-

morandum van overeenstemming van 2 maart 1978. Zij vroegen of aange-
geven kan worden wat de praktische effecten zijn in 1980 van het Haags Me-
morandum. Ook informeerden zij naar het ver loop van de informat ie-u i twis-
seling tot nu toe van de regiostaten met betrekking tot de onder l inge afstem-
ming van de inspecties en de mogel i jkheden tot optreden tegen sub-stan-
daardschepen. Ten an twoord hierop moge het volgende d ienen: 

Ook in het afgelopen jaar heeft over leg plaatsgevonden van de commiss ie 
van deskundigen die is ingesteld in het kader van het Haags Memorandum. 
Dit heeft o.a. geresulteerd in de toetreding van de Griekse mar i t ieme autor i -
teit tot het memorandum en d ientengevolge tot een ui tbreiding van de re-
gio. De onder l inge contacten tussen de diverse scheepvaartinspecties zijn 
duidel i jk verbeterd, met name voor wat betreft het doorgeven van relevante 
informat ie met betrekking tot schepen waarvan vermoed word t dat zij te-
kor tkomingen vertonen. 

Als gevolg van de Parijse ministersconferent ie van 1 en 2 december 1980 
is de werkgroep havenstaatcontrole ingesteld. Deze werkgroep bereidt, on-
der Nederlands voorzit terschap een verdere versterking en ui tbreid ing van 
de regionale aanpak van het bestr i jden van sub-standaard schepen voor. 

Hierbi j word t gebruik gemaakt van de ervaringen die met het Haags Me-
morandum werden opgedaan. Bij de werkgroep zijn alle bij het Haags Me-
morandum aangesloten landen, alsmede Italië, de Ierse Republiek, Spanje 
en Portugal betrokken. 

In verband met de vele door de werkgroep te verr ichten werkzaamheden 
is de verwerk ing door het secretariaat van het Haags Memorandum van de 
kwanti tat ieve gegevens over 1980 enigszins vertraagd. De indruk van het se-
cretariaat is dat het aantal inspecties en aanhoudingen in het afgelopen jaar 
verder is toegenomen. 

De leden van de S.G.P.-fractie stelden onder meer dat zij aanpassingen 
van de wetgev ing door het zelfstandig worden van Sur iname als noodzake-
lijk aanvaarden. Wel vragen zij zich af, waarom dit niet gel i jkt i jd ig gebeurd is 
met het zelfstandig worden van Sur iname. Verder vragen zij of er nog meer 
wettel i jke bepal ingen van kracht zi jn, waar in Sur iname nog als een deel van 
het Koninkri jk word t beschouwd en, zo ja, wat word t gedaan om de wettel i j -
ke bepal ingen zo snel mogel i jk in overeenstemming te brengen met de wer-
keli jkheid. Op deze vragen word t als vo lg t geantwoord. 
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Bij het zelfstandig worden van Suriname was het niet goed mogelijk bij 
één algemene regeling overal waar het woord Suriname in wetgeving voor-
kwam, dit te schrappen aangezien bij zo'n ingreep de consequenties niet zijn 
te overzien en ook overigens zodanige ingreep allicht tot ongewenste tekstu-
ele gevolgen zou leiden. 

Vanzelfsprekend is de aanpassing wel gepleegd in die gevallen waarin het 
van onmiddellijk belang was en niet-schrapping ongewenste praktische of 
juridische gevolgen zou hebben. Voor de overige gevallen vindt de aanpas-
sing in het algemeen plaats wanneer de betreffende regeling toch op andere 
punten moet worden herzien. 

Overigens kan worden medegedeeld dat bedoelde aanpassing nu vrijwel 
geheel is voltooid en dat het in dezen gevoerde beleid in de praktijk nooit 
moeilijkheden heeft opgeleverd. 

Door de leden van de S.G.P.-fractie is verder de vraag gesteld of bij artikel 
1, eerste lid, onder b, ook sprake is van havens indien gedacht wordt aan 
aanlegsteigers in zee bijv. ten behoeve van overslagbedrijven, in de Neder-
landse Antillen. 

Inderdaad is het de bedoeling dat in artikel 1, eerste lid, onder b, onder het 
begrip: «verlaten van een der havens in de Nederlandse Antillen» ook valt 
het verlaten van een aanlegsteiger in zee in de Nederlandse Antillen. Zoals 
terecht opgemerkt door de leden van deze fractie komt het begrip haven ook 
al in het huidige artikel 1 voor. Gezien het feit dat het ontbreken van een defi-
nitie van wat onder haven wordt verstaan nimmer problemen heeft gegeven 
en tevens gezien het interimkarakter van deze voorgestelde wetswijziging 
(binnen afzienbare tijd immers zal de Schepenwet vervangen worden door 
een «Scheepvaartwet») lijkt het niet noodzakelijk alsnog een definitie van 
het begrip haven in het onderhavige voorstel op te nemen. 

Wat betreft de vraag of het op grond van artikel 67 van de thans geldende 
wet uitgevaardigd Koninklijk besluit van 4februari 1980 op grond van de 
huidige redactie van het derde lid van artikel 67 van de Schepenwet van 
kracht blijft tot 1 september 1981, nu inmiddels bij Koninklijke Boodschap 
van 20 februari 1981 het wetsontwerp bij de Staten-Generaal aanhangig is 
gemaakt, wordt geantwoord dat blijkens de redactie van het derde lid van ar-
tikel 67 die verlenging niet automatisch plaatsvindt door het aanhangig ma-
ken van bedoeld wetsontwerp bij de Staten-Generaal. Dit feit vormt slechts 
een voorwaarde om het besluit bij Koninklijk besluit te kunnen verlengen. 

Inmiddels is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt bij het Koninklijk be-
sluit van 26 februari 1981 (Stb. 156), waarbij het Koninklijk besluit van 4fe-
bruari 1980, Stb. 37 tot uitvoering artikel 67 Schepenwet, is verlengd tot 26 
augustus 1981. 

Verder was het de leden van de S.G.P.-fractie opgevallen dat de redactie 
van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 4 februari 1980 een veel restrictie-
vere is dan van het nieuw geredigeerde eerste lid van artikel 67 van de Sche-
penwet. In het Koninklijk besluit gaat het over «toepassing van bepalingen 
gesteld bij of krachtens de Schepenwet ten aanzien van minimum beman-
ningssterkte, het beladen, het stuwen en het ballasten». 

In het eerste lid van artikel 67 wordt het Hoofd van de Scheepvaartinspec-
tie bevoegdheid verleend om op velerlei terrein na te gaan of de eisen die 
aan een schip van een vreemde nationaliteit gesteld worden «in onvoldoen-
de mate een overeenkomstige strekking en draagwijdte hebben als de hier 
te lande geldende wettelijke bepalingen». Het gaat hier dus duidelijk niet al-
leen over bepalingen uit of krachtens de Schepenwet, maar het kan bij voor-
beeld ook duidelijk slaan op de hier te lande geldende eisen voor zeevaartdi-
ploma's. Aldus de leden van de S.G.P.-fractie. 

Hierover merkt ondergetekende het volgende op. Inderdaad is de redactie 
van artikel 1 van het Koninklijk besluit van 4 februari 1980 veel beperkter dan 
het nieuw geredigeerde eerste lid van artikel 67 van de Schepenwet. Dit 
spreekt echter vanzelf omdat in het nieuw geredigeerde eerste lid van artikel 
67, niet alleen de inhoud van bedoeld Koninklijk besluit is verwerkt, maar 
ook de inhoud van het huidige eerste lid van artikel 67. 

Tweede Kamer, zitting 1981, 16637, nr. 6 2 



Anders dan de leden van de S.G.P.-fractie klaarblijkeli jk menen, moet het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie, bij zijn beoordel ing of in het land waar-
toe een schip door zijn nationaliteit behoort , bepal ingen van kracht zijn die in 
onvoldoende mate een overeenkomst ige strekking en draagwi jdte hebben 
als de hier te lande geldende wettel i jke bepal ingen, zich wél beperken tot de 
onderwerpen, genoemd in het tweede lid van het nieuw geredigeerde artikel 
67. Bovendien, als het Hoofd van de Scheepvaartinspectie tot het oordeel is 
gekomen dat die buitenlandse bepal ingen ten aanzien van die onderwerpen, 
in onvoldoende mate overeenkomen met de hier te lande geldende bepal in-
gen, dan is het gevolg daarvan alleen dat op het buitenlandse schip de bepa-
l ingen genoemd in het tweede en derde lid op een overeenkomst ige wi jze 
van toepassing zijn. Het tweede lid geeft aan dat die bepal ingen beperkt bl i j -
ven tot de bij of krachtens deze wet ui tgevaardigde voorschr i f ten. 

Dit geldt ook ten aanzien van de zeevaartdiploma's aangezien in artikel 
107, tweede l id, onder a van het Schepenbesluit 1965 (een ui tvoer ingsbeslui t 
van de Schepenwet) word t bepaald dat een schip moet zijn bemand met off i -
cieren overeenkomst ig het gestelde in de Wet op de Zeevaartd ip loma's 
1935. De Schepenwet zelf haakt dus aan bij de d ip lomawetgev ing. Uit bo-
venstaande moge duideli jk zijn dat de bevoegdheid van het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie binnen het raam van de Schepenwet blijft. Voorts zij 
erop gewezen dat het Hoofd van de Scheepvaart inspectie bij het u i toefenen 
van zijn bevoegdheid in deze natuurl i jk de algemeen aanvaarde internati-
onale normen nauwlet tend in het oog zal houden. 

Naar aanleiding van de passage in de memor ie van toel icht ing, waar in ge-
sproken word t over het gebied van de d ip lomawetgev ing, met name over de 
IMCO-conventie voor «standards of t ra in ing, cert i f ication and watchkeeping 
forseafarers» 1978 en de Ministeriële conferentie van 1 en 2 december 1980, 
stelden de leden van de S.G.P.-fractie nog enige vragen, die als volgt wor -
den beantwoord. 

Met part i jen word t in de betrokken passage bedoeld de landen die deelna-
men aan de Ministeriële conferentie van 1 en 2 december 1980, te we ten : 
België, Neder land, Noorwegen, het Verenigd Koninkri jk, Zweden, Denemar-
ken, Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Griekenland, Ierse Republiek, lta-
lië, Spanje en Portugal. 

Aan de to ts tandkoming van het Verdrag «standards of t ra in ing, certif ica-
t ion and watchkeeping for seafarers 1978», werkten 73 landen mee, hetgeen 
betekent dat praktisch alle zeevarende mogendheden deelgenomen hebben. 
Aan te nemen valt dat al die landen binnen niet al te lange t i jd zullen ratif ice-
ren, daar niet-ratif icatie de schepen varend onder hun vlaggen internat io-
naal in moei l i jkheden kan brengen (extra inspecties, eventueel aanhoudin-
gen, boycot, e tc ) . Het ligt dan ook in de verwacht ing dat omstreeks de jaar-
wissel ing 1981-1982 voldoende ratificaties zullen zijn gedeponeerd, zodat 
het Verdrag dan 12 maanden later van kracht zal worden. Er zijn diverse ian-
den die nog niet aan alle eisen voldoen. 

De ontwikkelde landen zullen hun op le id ingsnormen op bepaalde punten 
nog moeten opvoeren. Voor wat de ontwikkel ingslanden betreft word t op-
gemerkt dat ter conferentie twee resoluties zijn aangenomen, één betreffen-
de technische bijstand voor de (extra) ople id ing van officieren van gas-che-
mical iën- en olietankers (resolutie 16) en één over de (algemene) bevorder ing 
van technische samenwerking (resolutie 23). Aan beide resoluties ter zake 
word t reeds op ruime schaal gevolg gegeven. Overigens voorziet het Ver-
drag zelf ook in bevordering van technische samenwerking (artikel XI). 

Diegenen die thans bevoegd zijn te varen, maar niet (geheel) aan de ver-
dragseisen voldoen, vallen onder de overgangsbepal ingen van het Verdrag 
(artikel VII) en worden op grond daarvan ook als bevoegd beschouwd in de 
zin van het Verdrag. 

Voorts vroegen de leden van de S.G.P.-fractie hoe de Scheepvaartinspec-
tie gaat optreden bij de te stellen eisen inzake d ip lomawetgev ing en moge-
lijk nog andere hier te lande geldende wettel i jke bepal ingen, bij voorbeeld 
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op het gebied van arbeidsverhoudingen. Zij vrezen het subjectieve oordeel 
van de controlerende ambtenaar en vragen of het niet mogelijk is om hier-
over bij ministeriële beschikking duidelijke richtlijnen te geven om te voor-
komen dat bij een al te strenge toepassing schepen en/of bemanningen in 
moeilijkheden zullen geraken, waardoor de vlaggestaat van deze schepen 
op haar beurt aan Nederlandse schepen moeilijkheden in de weg zal gaan 
leggen. 

Bedoelde leden vroegen zich af of het niet beter is met de toepassing voor-
lopig wat voorzichtig te zijn tot de internationale bepalingen op scheepsbe-
manningen - hun aantallen en hun diploma's, hun arbeidsverhoudingen, 
enz. - wat meer gestalte zullen hebben gekregen in de internationaal af te 
sluiten overeenkomsten. 

De hier aangesneden problematiek heeft de aandacht van ondergeteken-
de. Hij meent evenwel dat het moeilijk is algemeen geldende richtlijnen te 
geven over hoe de Nederlandse wetgeving op buitenlandse schepen, die 
duidelijk onder de internationale maat vallen, dient te worden toegepast. Dit 
zal van geval tot geval moeten worden bekeken, waarbij de veiligheid de be-
langrijke factor is. 

Door middel van interne ambtelijke instructies kan worden bereikt dat de 
controlerende ambtenaar niet buiten het beleid van het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie zal treden. 

Hierbij moet vooral worden gedacht dat het nu eenmaal het streven is, ook 
internationaal gezien, om ervoor te zorgen dat alle schepen ten minste aan 
minimumnormen voldoen. 

Dat is ook de opzet van de verschillende verdragen en internationale af-
spraken, zoals in de memorie van toelichting uiteengezet. 

Wel zullen de internationale ontwikkelingen ter zake nauwlettend worden 
gadegeslagen en er zal voor worden gewaakt, dat Nederland niet eenzijdig 
voorop zal lopen in zijn beleid tegen substandaardschepen. Daarom zijn te-
genmaatregelen niet te verwachten. 

De voorgestelde wijziging verschaft het wettelijk instrument, waarvan in 
de praktijk een voorzichtig gebruik zal worden gemaakt. 

Overigens zij nog eens gewezen op het feit dat tegen elke beslissing van 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie beroep kan worden ingesteld bij de 
voorzitter van de Raad voor de Scheepvaart. 

In antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie in hoeverre de 
lijn, vast te stellen bij algemene maatregel van bestuur, die bepalend is voor 
het begrip «buitengaats brengen» afwijkt van de thans in de Schepenwet 
voorkomende definitie kan het volgende worden gezegd. 

De omschrijving van bedoelde lijn is enigszins aangepast aan de huidige 
praktijkomstandigheden. Tevens is rekening gehouden met het volgende: 

- het standpunt van de Bondsrepubliek Duitsland inzake het buitengaats 
brengen van schepen in het Eems-Dollard gebied; 

- de bepalingen van het Eems-Dollard verdrag; 
- het feit dat het vroegere eiland Rottum nu bestaat uit de eilanden Rottu-

meroog en Rottumerplaat; 
- het verdwijnen van de lichtopstand Falga nabij Den Helder; 
- de aangebrachte dammen in het gebied van de Zeeuwse en Zuidhol-

landse eilanden, alsmede de toekomstige Oosterschelde-dam. 
Binnenkort zal een voorstel voor een zodanige algemene maatregel van 

bestuur bij de Ministerraad worden ingediend. 
Voorts vroegen de leden van de C.D.A.-fractie of nader uitgelegd kan wor-

den van welke wijziging sprake is die het schrappen van het begrip bagger-
materieel rechtvaardigt. 

De huidige uitzondering heeft niet alleen tot gevolg dat het betreffende 
baggermaterieel niet volgens de eisen betreffende constructie, inrichting en 
uitrusting, gesteld bij of krachtens de Schepenwet, behoeft te zijn gebouwd, 
maar tevens dat de kapitein van een dergelijk vaartuig niet behoeft te vol-
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doen aan de vele verplichtingen, hem opgelegd bij of krachtens genoemde 
wet in verband met de veiligheid. Ook kan de Raad voor de Scheepvaart aan 
officieren geen tuchtmaatregelen opleggen, ook al blijkt dat aan hun schuld 
een scheepsramp is te wijten. 

Bedoeld baggermaterieel is echter niet uitgezonderd van de internationale 
voorschriften zoals gegeven in het Uitwateringsverdrag 1966 en het Veilig-
heidsverdrag 1974. Bijbehorende internationale certificaten worden reeds 
afgegeven door het Hoofd van de Scheepvaartinspectie. Dit betekent in feite 
dat het grootste gedeelte van het baggermaterieel reeds onder het toezicht 
van de Scheepvaartinspectie is gekomen, zij het dan niet op grond van de 
Schepenwet, doch op grond van de van toepassing zijnde internationale 
voorschriften. 

Echter in tegenstelling tot wat vroeger gebruikelijk was wordt het bagger-
materieel thans onder toezicht van één der erkende classificatiebureaus ge-
bouwd. Dit houdt in dat vorengenoemd toezicht op deze schepen in het bui-
tenland nu wordt vergemakkelijkt omdat hierbij de hulp van genoemde clas-
sificatiebureaus kan worden ingeroepen. 

De voorgestelde wijziging in de Schepenwet beoogt tevens een eind te 
maken aan de onzekerheid omtrent inspecties en certificatie in het buiten-
land bij de eigenaars van baggermaterieel in die gevallen waar geen interna-
tionale certificaten zijn vereist, en aan de eventueel hieruit voortvloeiende 
vertraging voor het schip. 

Voor wat betreft de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie of het niet wat 
voorbarig is artikel 3, eerste lid, onder c, van de Schepenwet te wijzigen als 
bedoeld, terwijl enerzijds de ratificatie van het Internationaal verdrag van 
Torremolinos betreffende de beveiliging van vissersvaartuigen 1977 nog 
moet plaatsvinden en ook de IMCO-codes met betrekking tot het verplicht 
aan boord hebben van het certificaat van geschiktheid nog van kracht 
moeten worden, kan als volgt worden geantwoord. 

Ratificatie door Nederland van het Internationaal verdrag van Torremoli-
nos betreffende de beveiliging van vissersvaartuigen 1977 zal waarschijnlijk 
eind dit jaar plaatsvinden. Het Verdrag zelf zal van kracht worden 12 maan-
den na de datum waarop niet minder dan 50 percent van de wereldvloot van 
vissersvaartuigen met een lengte van 24 meter en meer vormen, dit hebben 
bekrachtigd, aanvaard of goedgekeurd. Nog niet bekend is, wanneer dat het 
geval zal zijn. De bedoelde IMCO-codes zullen, middels het opnemen van de 
betreffende bepalingen in het Veiligheidsverdrag 1974, naar verwachting in 
juli 1984 van kracht worden. De voorgestelde wijziging van artikel 3 beoogt 
slechts voorte schrijven dat geen reis wordt ondernomen, alvorens bedoel-
de certificaten, indien nodig voor bepaalde schepen op grond van het Sche-
penbesluit, ook daadwerkelijk zijn afgegeven. De verplichting om voor be-
paalde schepen certificaten te hebben, wordt niet geregeld in artikel 3, maar 
in het Schepenbesluit 1965. 

Zoals uiteengezet in de memorie van toelichting zal met het opnemen van 
die verplichting worden gewacht op het internationaal in werking treden van 
de betreffende verdragen. 

Ten slotte vroegen de leden van de C.D.A.-fractie of de wijziging in de 
strafmaat, neergelegd in artikel 52, gebaseerd is op ervaring met de praktijk 
van dat artikel. En verder, hoe in het algemeen gereageerd is op het her-
haald onttrekken aan aanhouding. 

Zoals in de memorie van toelichting bij het betreffende onderdeel reeds is 
uiteengezet, maakt het huidige artikel 52 geen onderscheid tussen het on-
dernemen van een reis zonder voorgeschreven, nog geldige, certificaten en 
het ondernemen van een reis met een schip dat is aangehouden. Inderdaad 
wordt dit in de praktijk als een bezwaar gevoeld, reden waarom in het voor-
gestelde artikel dit onderscheid wel is aangebracht. Op het onttrekken aan 
een aanhouding is tot nu toe niet adequaat gereageerd. Verwacht wordt dat 
nu de mogelijkheid wordt geschapen om een geldboete op te leggen, daar-
van eerder gebruik zal worden gemaakt, zodat er een effectievere bedreiging 
vanuit zal gaan. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. S. Tuijnman 
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