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20289 Algemene regeling met betrekking tot het 
scheepvaartverkeer op de binnenwateren en op 
zee (Scheepvaartverkeerswet) 

B A D V I E S R A A D V A N S T A T E 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 1 jul i 1987 

Bij Kabinetsmissive van 23 april 
1986, no. 105, heeft Uwe Majesteit, 
op voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat, bij de Raad 
van State ter overweging aanhangig 
gemaakt een voorstel van wet met 
memorie van toelichting, houdende 
een algemene regeling met betrekking 
tot het scheepvaartverkeer op de 
binnenwateren en op zee (Scheep-
vaartverkeerswet). 

1. Met het wetsvoorstel wordt 
beoogd een algemeen wetteli jk kader 
met betrekking tot de ordening van 
het scheepvaartverkeer tot stand te 
brengen in samenhang met het 
voorstel voor de ontwerp-Loodsenwet 
waarover de Raad van State reeds 
advies (d.d. 29 mei 1987, no. 
W09.86.0537) heeft uitgebracht. Een 
aantal verouderde wetten zal in 
verband daarmee worden ingetrok-
ken. De Raad meent dat hierdoor een 
belangrijke verbetering kan worden 
bereikt voor de regeling van het 
scheepvaartverkeer waar het 
modernisering, inzichtelijkheid en 
overzichtelijkheid betreft. Het 
wetsvoorstel geeft aanleiding tot de 
volgende opmerkingen. 

N A D E R R A P P O R T 

Aan de Koningin 

's-Gravenhage, 20 oktober 1987 

Blijkens de mededeling van de 
Directeur van Uw Kabinet van 23 
april 1986, no. 105, machtigde Uwe 
Majesteit de Raad van State zijn 
advies betreffende het voorstel van 
wet houdende een algemene 
regeling met betrekking tot het 
scheepvaartverkeer op de binnenwa-
teren en op zee (Scheepvaartver 
keerswet) rechtstreeks aan mij te 
doen toekomen. 

Dit advies, gedateerd 1 juli 1987, 
nr. WO 9.86.0193, moge ik u hierbij 
aanbieden. 

1. Met voldoening stel ik vast dat 
de Raad van mening is dat met de 
voorgestelde wet een belangrijke 
verbetering kan worden bereikt voor 
de regeling van het scheepvaartver-
keer waar het modernisering, 
inzichtelijkheid en overzichtelijkheid 
betreft. 

2. Artikel 2 geeft een regeling van 
de aanwijzing van de betuursorganen 

2. Naar aanleiding van de eerste 
opmerking van de Raad heb ik de 
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die als het «bevoegd gezag» in het 
onderhavige wetsvoorstel en de 
daarop steunende uitvoeringsregelin-
gen worden aangemerkt. In paragraaf 
3.1.1.3 van de memorie van toelich-
ting wordt gesteld dat hierin ook 
voorzien is, ingeval een scheepvaart-
weg in beheer is bij een ander 
openbaar lichaam dat niet een 
waterschap is. Een bepaling van die 
strekking ontbreekt. De Raad meent 
dat tekst en toelichting met elkaar in 
overeenstemming moeten worden 
gebracht. 

Ten aanzien van een scheepvaart-
weg in beheer bij een waterschap 
wijzen provinciale staten ingevolge 
het derde lid van dit artikel het dage-
lijks bestuur van het waterschap aan, 
indien dit verenigbaar is met de aan 
het waterschap ter behartiging 
opgedragen taken, en in andere 
gevallen burgemeester en wethouders 
van de gemeente waarin de scheep-
vaartweg is gelegen of gedeputeerde 
staten. In paragraaf 3.1.1.3 van de 
memorie van toelichting wordt 
gesteld dat op grond van artikel 2, 
eerste lid, aanhef, ook bevoegdheden 
aan het waterschap kunnen worden 
toegekend, indien dit niet verenigbaar 
is met de taakopdracht van het 
waterschap. Aangezien laatstge-
noemd artikelonderdeel hiertoe 
evenwel niet de mogelijkheid biedt, 
waren tekst en toelichting met elkaar 
in overeenstemming te brengen. 

3. In artikel 4, tweede lid, onder a, 
is een opsomming opgenomen van 
de onderwerpen waarop de algemene 
regels inzake verkeersdeelneming 
betrekking hebben. Onder ten 2° 
wordt gewag gemaakt van het tonen 
van optische tekens door schepen. In 
paragraaf 3.1.2.2 van de memorie 
van toelichting wordt evenwel 
opgemerkt dat in de thans bestaande 
verkeersreglementen bepalingen zijn 
neergelegd die onder andere 
betrekking hebben op het voeren van 
bepaalde dagtekens en lichten door 
de onderscheiden categorieën 
schepen en andere vaartuigen. In dit 
verband kan gewezen worden op de 
artikelen 3.19, 3.25, 3.28, tweede en 
derde lid, 3.42 en 3.48 van het 
Rijnvaartpolitiereglement 1983 (Stb. 
389 ; RPR 1983) en van het Binnen-
vaartpolitiereglement (Stb. 1983, 
682 ; BPR). Naar het oordeel van het 
college dient derhalve artikel 4, 
tweede lid, onder a, ten 2° , aange-
vuld te worden met de zinsnede: en 
andere vaartuigen. 

desbetreffende zinsnede in de derde 
alinea van paragraaf 3.1.1.3 van de 
memorie van toelichting («of een 
ander openbaar lichaam dat niet een 
waterschap is») geschrapt. De 
vermelding van zo'n openbaar 
lichaam komt in artikel 2, eerste l id, 
onder a, niet voor. Daar bestaat ook 
geen behoefte aan. Bij dergelijke 
openbare lichamen zou het met 
name gaan om openbare l ichamen, 
ingesteld bij gemeenschappelijke 
regeling. Artikel 2, eerste lid onder a, 
is daarop echter reeds van overeen-
komstige toepassing op grond van de 
artikelen 33, 46, 57, 66, 79, 89 en 
95 van de Wet Gemeenschappelijke 
regelingen (Stb. 1984, 667). Naar 
aanleiding van de tweede opmerking 
van de Raad heb ik in artikel 2, derde 
lid, «indien» vervangen door «voor 
zover». Daardoor wordt het mogelijk 
bepaalde in de memorie van toel ich-
ting genoemde bevoegdheden, zoals 
het plaatsen van verkeerstekens bij 
sluizen, aan waterschappen toe te 
kennen in gevallen waarin voor het 
overige burgemeester en wethouders 
als bevoegd gezag worden aangewe-
zen. De desbetreffende passage in 
paragraaf 3.1.1.3 van de memorie 
van toelichting is aangepast. 

3. Artikel 4 , tweede lid, onder a, 
ten 2° , is aangepast conform het 
voorstel van de Raad. 
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4. Met betrekking tot de in het 
tweede lid van artikel 4 omschreven 
onderwerpen, waarop de algemene 
regels inzake verkeersdeelneming 
betrekking kunnen hebben, is in de 
wettekst niet tot uitdrukking gebracht 
of de opsomming l imitatief bedoeld 
is. Uit de redactie van het derde lid 
zou kunnen worden afgeleid dat 
daarvan sprake is. Ingevolge punt 29 
van de Aanwijzingen voor de wetge-
vingstechniek (AWT) ware zulks tot 
uitdrukking te brengen. Hieraan lijkt 
ook niet voorbijgegaan te kunnen 
worden gelet op het gestelde in het 
tweede lid, onder b. Ingevolge dit 
artikelonderdeel kunnen de regels 
inzake het deelnemen aan de 
scheepvaart ook bestaan uit andere 
verplichtingen van verkeersdeelne-
mers en andere personen aan boord. 
Bij de Raad is de vraag gerezen of 
geen behoefte bestaat aan regels 
betreffende de verplichtingen van 
nog anderen dan verkeersdeelnemers 
en personen aan boord van schepen, 
zoals organisatoren van wedstr i jden 
(artikel 1.23 van het RPR 1983 en 
van het BPR), de toezichthouder, 
bedoeld in artikel 7.08, tweede l id, 
van het BPR, indien deze zich niet 
aan boord bevindt en het tevens 
ingevolge artikel 1.02, vierde lid, van 
het BPR verplichtingen betreft die 
niet behoren tot die bedoeld in artikel 
4, tweede lid, onder a, van het 
wetsvoorstel, en de eigenaren van 
onbemande stil l iggende schepen en 
andere vaartuigen (artikel 7.08, 
eerste en tweede lid, van het BPR). 

Ingeval vorengenoemde vraag 
bevestigend beantwoord dient te 
worden, ware bij een limitatieve 
opsomming van het tweede lid 
alsnog in een bepaling van die 
strekking te voorzien. Zulks lijkt 
onmisbaar, nu deze verplichtingen 
van andere aard zijn dan die bedoeld 
in artikel 18 van het wetsvoorstel. 

Overigens ware in artikel 4 , tweede 
lid, onder b, na de zinsnede «aan 
boord» in te voegen: van schepen en 
andere vaartuigen. 

5. Ingevolge artikel 7, eerste lid, 
kunnen aan een besluit tot vrijstelling 
of ontheffing voorschriften worden 
verbonden. Indien het echter de 
bedoeling is tevens voorschriften op 
te nemen die een begrenzing naar 
tijd of plaats inhouden, ware naar het 
oordeel van het college mede gelet 
op het gestelde in punt 58 AWT aan 
het eerste lid toe te voegen dat een 
besluit tot vrijstelling of ontheffing 
onder beperkingen kan worden 
verleend. 

4. Omdat de opsomming van 
artikel 4, tweede lid, l imitatief is 
bedoeld, heb ik in de aanhef het 
woord «slechts» ingevoegd. 

De vraag van de Raad of er geen 
behoefte bestaat aan de mogelijkheid 
om ook verplichtingen op te leggen 
aan personen als organisatoren van 
wedstri jden, toezichthouders en 
eigenaren van onbemande stil l iggen-
de schepen en andere vaartuigen 
moet inderdaad bevestigend worden 
beantwoord. Zoals door de Raad 
voorgesteld heb ik dan ook in een 
nieuw onderdeel c van artikel 4, 
tweede lid, een bepaling van die 
strekking opgenomen. 

Conform de laatste opmerking van 
de Raad zijn in onderdeel b alsnog de 
woorden «van schepen en andere 
vaartuigen» ingevoegd. 

5. De artikelen 7, eerste lid, en 10, 
derde lid, zijn aangepast zoals door 
de Raad voorgesteld. 
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Het vorenstaande is eveneens van 
toepassing op het verlenen van een 
ontheffing, bedoeld in artikel 10, 
derde l id. 

6. Ingevolge punt 29 AWT ware in 
artikel 12, tweede lid, tot uitdrukking 
te brengen of de opsomming 
limitatief dan wel enuntiatief bedoeld 
is. Zulks geldt ook ten aanzien van 
het bepaalde in artikel 1 7, tweede 
lid. 

7. In artikel 1 5, zevende lid, wordt 
voorzien in nadere regelgeving door 
de minister onder andere met 
betrekking tot de wijze van betaling 
van het loodsgeld, waarbij de 
mogeli jkheid kan worden geopend 
tot het stellen van zekerheid. In 
paragraaf 3.1.4, voorlaatste alinea, 
van de memorie van toelichting 
wordt gesteld dat na de invoering 
van de verzelfstandiging van het 
loodsen van zeeschepen de inning 
van de verschuldigde loodsgelden tot 
de verantwoordeli jkheid zal gaan 
behoren van de verzelfstandigde 
loodsenorganisatie. Deze taak is 
ingevolge artikel 9, eerste lid, onder 
b, ten 2 ° , van het ontwerp-Loodsen-
wet (advies van 29 mei 1987, 
no.W09.86.0537) in handen gelegd 
van de algemene raad van de 
Nederlandse loodsencorporatie. De 
Raad is van oordeel dat het tweede 
deel van artikel 1 5, zevende lid, strijd 
kan opleveren met vorengenoemd 
artikellid van het ontwerp-Loodsen-
wet. Zulks ware te voorkomen. 

8. Ingevolge artikel 19 dient het 
stellen van regels krachtens het 
bepaalde in de hoofdstukken 2 tot en 
met 4 te geschieden met inachtne-
ming van bindende verdragen en 
bindende besluiten van volkenrechte-
lijke organisaties. Het college is van 
mening dat deze bepaling niet alleen 
onvolledig is, daar de regering 
eveneens gebonden is aan regels van 
ongeschreven internationaal recht, 
maar ook overbodig, daar de 
Nederlandse staat en zijn organen bij 
regelgeving altijd gebonden zijn aan 
door het Koninkrijk gesloten verdra-
gen en op Nederland toepasselijke 
volkenrechtelijke besluiten. Artikel 19 
ware te schrappen. Zo nodig ware in 
de memorie van toelichting een 
waarschuwing als bedoeld in artikel 
19 op te nemen. Artikel 22 dient met 
het oog hierop aangepast te worden. 

In dit verband merkt de Raad met 
betrekking tot artikel 40 op dat daar 
kennelijk is bedoeld tot uitdrukking te 

6. Aangezien de opsomming in 
deze bepalingen limitatief is bedoeld 
heb ik de formulering in die zin 
aangepast. 

7. Artikel 9, eerste lid, onder b, ten 
2° , van de ontwerp-Loodsenwet, dat 
door de Raad wordt vermeld, zal 
worden geschrapt. Het is thans de 
bedoeling de inning van loodsgelden 
op te dragen aan de bij algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen 
organisatie die tevens belast zal 
worden met de ondersteuning van de 
loodsen. In verband daarmee is de 
tweede volzin van artikel 1 5, zevende 
lid, aangepast en is een achtste lid 
toegevoegd. In paragraaf 3.1.4 van 
de memorie van toelichting is dit 
nader toegelicht. 

8. Met de Raad kan worden 
ingestemd dat de uitvoeringsmaatre-
gelen op grond van deze wet ook 
zonder artikel 19 moeten voldoen 
aan bindende internationale regelin-
gen. Zoals ook in paragraaf 3.4 van 
de memorie van toelichting is 
uiteengezet, is artikel 19 echter voor 
alle duidelijkheid opgenomen om tot 
uitdrukking te brengen dat dit 
wetsvoorstel mede is bedoeld als 
wetteli jke basis voor de uitvoering 
van de vele bindende internationale 
regelingen op het terrein van de 
ordening van het scheepvaartverkeer. 
Die internationale regelingen spelen 
ten aanzien van tal van belangrijke 
scheepvaartwegen (de Rijn, Lek, 
Waal, Westerschelde, Eems-Dollard, 
etc.) zo'n bepalende rol bij de 
uitvoeringsregelingen op grond van 
deze wet dat het aanvaardbaar en 
gewenst is dit in een wetteli jke 
bepaling, als een instructie aan de 
lagere regelgever, tot uitdrukking te 
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brengen dat toepasselijkheid van 
deze wet wordt beperkt door de in 
het volkenrecht erkende uitzonderin-
gen. In onder meer artikel 2 van de 
Vorderingswet 1962 (Stb. 587) en 
artikel 6 van de Mijnwet continentaal 
plat (Stb. 1965, 428) is die beperking 
ook zo omschreven. Deze omschrij-
ving is nauwkeuriger en naar 's 
Raads oordeel te verkiezen. Het 
betreft immers de algemene beginse-
len van volkenrecht, hetzij geschre-
ven, hetzij ongeschreven, die niet in 
voor Nederland geldende verdragen 
en besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties zijn vastgelegd. In 
zoverre deze beginselen kunnen 
worden teruggevoerd tot voor 
Nederland bindende verdragen en 
bindende besluiten van volkenrechte-
lijke organisaties behoeft in verband 
met artikel 94 van de Grondwet niet 
nog uitdrukkelijk in een wettelijke 
regeling aan deze uitzonderingen 
gerefereerd te worden. 

9. In artikel 23 wordt een beknopte 
regeling inzake de bestuursdwang 
gegeven. In paragraaf 3.5 van de 
memorie van toelichting wordt 
opgemerkt dat deze bepalingen wat 
de inhoud betreft overeenkomen met 
de regelingen inzake bestuursdwang 
in de bestaande wetgeving. Daarbij 
moet met name gedacht worden aan 
de gemeentewet (Stb. 1931, 89). In 
dit verband wordt in de memorie van 
toelichting ook gesteld dat de 
redactie van de artikelen 23 en 24 zo 
is opgezet dat deze bij de invoering 
van de herziene gemeentewet 
(Kamerstukken II 1985/86, 19 403) 
en de Algemene wet op het binnen-
treden (Kamerstukken II 1984/85, 
19 073) gemakkelijk kunnen worden 
aangepast aan die wetten. Het ligt in 
de bedoeling dan een aantal artikel-
onderdelen van het wetsvoorstel te 
laten vervallen en in plaats daarvan 
de regering inzake de bestuursdwang 
van de herziene gemeentewet van 
overeenkomstige toepassing te 
verklaren. Ter wille van de duidelijk-
heid van het wetsvoorstel en uit 
hoofde van uniformiteit met de 
gekozen opzet in andere wetsvoorstel-
len, zoals het ontwerp-Provinciewet 
(Kamerstukken II 1986/87, 19 836) 
en het ontwerp-Waterschapswet 
(Kamerstukken II 1986/87, 19 995) 
geeft de Raad in overweging niet te 
volstaan met de van overeenkomstige 
toepassingverklaring, doch de 
regeling volledig uit te schrijven. 

Aan een zelfde opzet wordt ook de 
voorkeur gegeven ten aanzien van 
artikel 24. Daarbij dient wel afstem-

brengen ook al is die bepaling slechts 
declaratoir van karakter. 

Uit het voorgaande vloeit tevens 
het beperkte (de Raad spreekt van 
«onvolledig») karaktervan artikel 19 
voort: het zijn immers slechts de 
desbetreffende bindende internatio-
nale regelingen die via lagere 
regelingen op grond van deze wet 
(mede) worden uitgevoerd. 

Het voorstel van de Raad met 
betrekking tot artikel 40 heb ik 
overgenomen. De artikeltekst 
dienovereenkomstig aangepast. 

9. Anders dan de Raad betwijfel ik 
of het terwille van de duidelijkheid 
van het wetsvoorstel gewenst is de 
bestuursdwangbepalingen bedoeld in 
artikel 23 geheel uit te schrijven in 
plaats van gedeeltelijke verwijzing 
naar de gemeentewet, resp. de 
nieuwe Gemeentewet. Er zouden in 
dat geval ca. 12 artikelen aan het 
wetsvoorstel moeten worden 
toegevoegd, waardoor de omvang 
van het voorstel aanmerkelijk zou 
toenemen. De winst aan duidelijkheid 
zou ondanks deze forse uitbreiding 
beperkt zijn, omdat artikel 23 slechts 
betrekking heeft op bestuursdwang 
bij rijksbeheer. Bestuursdwang door 
andere beheerders zal immers niet in 
de Scheepvaartverkeerswet doch in 
andere wetten, te weten de voorge-
stelde Provinciewet, Gemeentewet 
en Waterschapswet, worden gere-
geld. 

Het feit dat in ieder van laatstge-
noemde drie wetten een uitgeschre-
ven regeling voor bestuursdwang 
door provincies, gemeenten respec-
tievelijk waterschappen, is opgeno-
men vormt - anders dan de Raad 
stelt - nog geen reden om dit in de 
Scheepvaartverkeerswet te doen 
voor bestuursdwang door het rijk als 
beheerder van rijksscheepvaartwe-
gen. De Provinciewet etc. zijn immers 
algemene structuurwetten, terwijl de 
Scheepvaartverkeerswet een 
sectorwet is. 

Overigens wijs ik op het voornemen 
om in het kader van de algemene 
Wet Bestuursrecht te komen tot één 
algemene regeling van de bestuurs-
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ming op het bepaalde in artikel 23 
plaats te vinden. Tevens maakt het 
gestelde in het vierde lid van artikel 
24 het noodzakelijk artikel 3, eerste 
l id, onderdelen a en b, en het tweede 
lid van het voorstel van de Algemene 
wet op het binnentreden buiten 
toepassing te laten. 

10. Ingevolge artikel 27, tweede 
lid, is het eerste lid van overeenkonv 
stige toepassing op degene die 
aanstalten maakt een schip, dat op 
een scheepvaartweg voor vertrek 
gereed ligt, te voeren of te sturen. 
Mede gelet op het gestelde in punt 9 
AWT ontmoet de gevolgde opzet 
bezwaren. Op deze wijze wordt 
immers degene die aanstalten maakt 
een schip te gaan besturen en daarbij 
onder invloed verkeert aangemerkt 
als een verdachte. In deze zij ook 
gewezen op het hanteren van het 
begrip «verdachte» in het derde en 
vierde lid van artikel 27 en in 
paragraaf 3.6.2.2 van de memorie 
van toelichting. Er kan evenwel 
slechts sprake zijn van het verdenken 
van iemand en derhalve van een 
verdachte, indien voldaan is aan het 
vereiste van artikel 27 van het 
Wetboek van Strafvordering. 
Ingevolge het eerste lid van dit artikel 
wordt als verdachte, vóórdat de 
vervolging is aangevangen, aange-
merkt degene te wiens aanzien uit 
feiten of omstandigheden een 
redelijk vermoeden van schuld aan 
enig strafbaar feit voortvloeit. 
Aangezien artikel 26, eerste lid, van 
het wetsvoorstel degene die aanstal-
ten maakt een gereed liggend schip 
te gaan voeren of sturen, terwijl hij 
onder invloed verkeert, niet strafbaar 
stelt en derhalve in die situatie geen 
strafbaar feit is gepleegd, ontbreekt 
naar het oordeel van de Raad de 
mogelijkheid een zodanig iemand 
aan te merken als verdachte. Daar 
echter bij vergelijking met artikel 33, 
vierde lid, van de Wegenverkeerswet 
(Stb. 1935, 554) betwij feld moet 
worden of een strafbaarstell ing in 
vorenbedoelde zin beoogd is, dringt 
het college erop aan artikel 27, 
tweede lid, te heroverwegen. Het 
vorenstaande is ook van toepassing 
op het gestelde in het tweede lid van 
artikel 28. 

dwang, die ook betrekking zal 
hebben op bestuursdwang door 
ri jksorganen. Wanneer die regeling 
tot stand komt, zal artikel 23 waar-
schijnlijk in zijn geheel kunnen 
vervallen. 

Al met al geef ik er de voorkeur 
aan de bestuursdwangregeling van 
artikel 23 niet (geheel) uit te schrijven 
en het artikel derhalve ongewijzigd te 
laten. Hetzelfde geldt voor artikel 24. 
Wèl zijn in het vierde lid van laatstge-
noemd artikel alsnog de door de 
Raad genoemde bepalingen van de 
voorgestelde Algemene wet op het 
binnentreden buiten toepassing 
verklaard. 

10. In verband met deze opmerking 
van de Raad is aan artikel 27, tweede 
lid, alsook aan artikel 28, tweede l id, 
een zinsnede toegevoegd, die buiten 
twi j fel stelt dat er bij het «aanstalten» 
maken bedoeld in het tweede lid nog 
geen sprake kan zijn van (verdenking 
van) handelen in strijd met artikel 26. 
In artikel 27 , derde en vierde lid, is 
om dezelfde reden naast de verdachte 
ook degene die aanstalten maakt, 
genoemd. 
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11 . In het eerste lid van artikel 28 
wordt gewag gemaakt van een 
ernstige verdenking dat degene die 
op een scheepvaartweg een varend 
schip voert of stuurt in een toestand 
als bedoeld in artikel 26, eerste lid, 
verkeert. Naar het voorkomt, kan 
hieraan geen andere conclusie 
worden verbonden dan dat in strijd 
met artikel 26, eerste l id, is gehandeld. 
Voor degene die een varend klein 
schip voert of stuurt is het echter niet 
voldoende om te handelen in strijd 
met artikel 26, eerste lid, wil er 
sprake zijn van een strafbaar feit, 
doch zal ook het delictsbestanddeel 
«het belemmeren of dreigen te 
belemmeren van het verkeer» vervuld 
moeten zijn. Indien het de bedoeling 
is ook aan degene die een varend 
klein schip voert of stuurt een 
vaarverbod op te leggen, ware naar 
het oordeel van de Raad artikel 28, 
eerste lid, zodanig te redigeren dat 
vorenbedoelde lacune wordt wegge-
nomen. 

12. Ingevolge artikel 30, vierde en 
vijfde lid, wordt straf gesteld op 
overtreding van de voorschriften 
inzake de loodsplicht. Het is het 
college opgevallen dat deze strafsanc-
tie alleen geldt ten aanzien van 
overtredingen met zeeschepen. 
Hoewel in het vierde lid en in 
paragraaf 3.6.3 van de memorie van 
toelichting gewag gemaakt wordt 
van «schip» respectievelijk «schepen» 
geven de artikelen 10, 11 en 12 van 
het wetsvoorstel alleen bepalingen 
ten aanzien van zeeschepen. lngevol-
ge artikel 13 is het gestelde in die 
artikelen van overeenkomstige 
toepassing op een schip dat geen 
zeeschip is, indien dit schip zich op 
zee bevindt. Indien het noodzakelijk 
wordt geoordeeld ook overtreding 
met laatstgenoemde categorie 
schepen strafbaar te stellen, ware in 
het vierde en vijfde lid melding te 
maken van artikel 13. Indien het 
evenwel de bedoeling is alleen 
overtredingen met zeeschepen 
strafbaar te stellen, ware in het 
vierde lid het woord «zeeschip» te 
bezigen, onder aanpassing van artikel 
1, tweede l id, aanhef. 

Tevens wijst de Raad erop dat de 
in het vijfde lid gebezigde redactie 
ertoe kan leiden, dat twijfels kunnen 
rijzen omtrent de toelaatbaarheid van 
mogelijke uitzonderingen op straf-
sancties. Indien zulks wenselijk wordt 
geoordeeld, ware in navolging van 
artikel 34 van de Wegenverkeerswet 
de zinsnede «voor zover die overtre-
ding uitdrukkelijk als strafbaar feit is 
aangemerkt» te bezigen. 

11. Aangezien het inderdaad de 
bedoeling is dat ook met betrekking 
tot een klein schip een vaarverbod 
kan worden opgelegd wordt in artikel 
28, eerste l id, thans gesproken van 
ernstige verdenking van handelen in 
strijd met artikel 26, eerste èn derde 
lid. In verband daarmee is tevens het 
derde lid aangepast. 

12. In artikel 30, vierde en vijfde 
lid, is alsnog melding gemaakt van 
artikel 13 omdat het gewenst is ook 
overtreding met de in dat artikel 
bedoelde schepen strafbaar te 
stellen. 

Met de opmerking van de Raad 
naar aanleiding van het vijfde lid kan 
worden ingestemd. Ik acht het 
gewenst dat in de uitvoeringsregelin-
gen zelf uitsluitsel over de strafbaar-
heid wordt gegeven. Dit geldt 
overigens ook voor de uitvoeringsre-
gelingen bedoeld in het derde, zesde, 
zevende en negende lid. Daarom heb 
ik in een nieuw tiende lid een 
bepaling van deze strekking opgeno-
men. 

Tevens heb ik het woord «bepalin-
gen» in het derde, vijfde en negende 
lid vervangen door: «regels», een 
term die ook in het zesde en zevende 
lid is gebruikt. De formulering van 
het vijfde en negende lid is ook 
overigens verbeterd. 
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13. In het tiende lid van artikel 30 
wordt de strafbaarstelling ingevolge 
artikel 32 van de Herziene Rijnvaart-
akte (Trb. 1955, 161) geregeld, 
waarbij strafbaarstelling ingevolge 
het wetsvoorstel buiten toepassing 
blijft. Deze buiten-toepassingverkla-
ring geldt alleen in zoverre het 
overtreding betreft van het bepaalde 
in de artikelen 4, 7 en 8. Aangezien 
het RPR 1983 in artikel 6.17, vierde 
lid, echter ook een voorschrift bevat 
voor degene die gebruik maakt van 
een scheepvaartweg zonder zich op 
een schip te bevinden, hetgeen 
gebracht dient te worden onder 
artikel 18 van het wetsvoorstel, ware 
naar 's Raads oordeel in het tiende 
lid ook een uitzondering op te nemen 
ten aanzien van overtreding van de 
regelgeving krachtens artikel 18. 

14. Met betrekking tot artikel 33 
merkt het college op dat na de 
totstandkoming van het ontwerp-AI-
gemene wet op het binnentreden het 
gestelde in het derde lid van dit 
artikel, in zoverre het de van overeen-
komstige toepassingverklaring 
betreft van de artikelen 120 tot en 
met 123 van het Wetboek van 
Strafvordering, herziening behoeft. In 
de memorie van toelichting ware 
hieraan aandacht te schenken, zoals 
ook is geschied ten aanzien van de 
artikelen 23 en 24 van het wetsvoor-
stel. 

15. Ingevolge artikel 35, eerste lid, 
kan bij algemene maatregel van 
bestuur worden bepaald dat onder 
andere voorschriften inzake de 
loodsplicht niet of slechts met 
beperkingen van toepassing zullen 
zijn op Nederlandse of daarmee 
gelijk te stellen oorlogsschepen. Het 
is de Raad opgevallen dat in de 
gegeven opsomming van artikelen 
het derde lid van artikel 1 5 geen 
vermelding heeft gevonden Ingevolge 
artikel 4, eerste lid, onder a en b, van 
het Ontheffingsbesluit Loodswet 
1957 (Stb. 450) behoeven kapiteins 
van Nederlandse en bepaalde 
categorieën vreemde oorlogsschepen 
geen loodsgeld te betalen, indien zij 
onverplicht van de diensten van een 
loods gebruik maken. Dit betekent 
een uitzondering op artikel 15, derde 
lid, van het wetsvoorstel. In artikel 
35, eerste lid, ware ook melding te 
maken van artikel 15, derde lid. 

16. Artikel 45, tweede lid, dat 
bezien dient te worden tegen de 
achtergrond van het ontwerp-Lood-
senwet (advies van 29 mei 1987, no. 

13. Artikel 30, t iende lid (nieuw: 
elfde lid), is aangepast zoals door de 
Raad voorgesteld. 

14. Paragraaf 3.6.4 van de 
memorie van toel ichting is in deze zin 
aangevuld. 

1 5. Artikel 35, eerste lid, is 
aangevuld zoals door de Raad 
voorgesteld. 

16. Artikel 45, tweede lid, is 
aanvankelijk opgenomen voor het 
geval de loodsdienst van de gemeente 
Rotterdam bij de inwerkingtreding 
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W09.87.0537) , behoeft aanpassing 
in zoverre het de genoemde datum 
van 1 januari 1986 betreft. 

17. Ingevolge artikel 47 , eerste 
lid, onder B, komen de artikelen 4 en 
5 van de Wet van 28 februari 1891 , 
tot vaststelling van bepalingen 
betreffende 's Rijks waterstaatswer-
ken (Stb. 69) te vervallen. De inhoud 
wordt overgebracht naar de artikelen 
12c tot en met 12 f van de Water-
staatswet 1900 (Stb. 176), hetgeen 
blijkens artikel 48, onder B, gereali-
seerd is door artikel 12c aan te 
passen. In de artikelen 4 en 5 van 
vorengenoemde wet van 1891 
komen echter ook verwijzingen voor 
naar artikel 3 van die wet dat 
betrekking heeft op bestuursdwang. 
Ingevolge artikel 4 worden onder 
andere de kosten van bestuursdwang 
in een proces-verbaal geraamd en in 
artikel 5 wordt het recht op vergoe-
ding van de kosten van bestuurs-
dwang geregeld. Doordat een 
regeling van die strekking in de 
artikelen 12c en volgende van de 
Waterstaatswet 1900 niet is opgeno-
men en de voorschriften inzake 
bestuursdwang ingevolge artikel 23 
van het wetsvoorstel slechts toepas-
sing kunnen vinden in het kader van 
het deelnemen aan het scheepvaart-
verkeer, ontstaat door het vervallen 
van de artikelen 4 en 5 in hun geheel 
een lacune. Uit de artikelsgewijze 
toelichting kan niet worden opge-
maakt dat aan deze bepalingen wat 
vorengenoemde aspecten betreft 
geen behoefte meer bestaat. Het 
college geeft derhalve in overweging 
de memorie van toelichting op dit 
punt aan te vullen en, indien regeling 
dienaangaande niet gemist kan 
worden, het gestelde in artikel 47, 
eerste l id, onder B, aan te passen. 

18. Ingevolge artikel 49 wordt aan 
het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 
1983 (Stb. 389) een wetteli jke basis 
gegeven die dit voordien niet had. In 
een aantal artikelen van het RPR 
1983 zijn evenwel voorschriften 
opgenomen die strikt genomen niet 
onder de artikelen 4 tot en met 9 van 
het wetsvoorstel gebracht kunnen 
worden. Dit kan worden opgemaakt 
uit het feit dat deze bepalingen niet 
overgenomen zijn in het BPR, daar de 
desbetreffende materie binnen ons 
rechtsstelsel in andere wetteli jke 
regelingen is ondergebracht. Hierbij 

van deze wet nog niet zou zijn 
geïntegreerd met de rijksloodsdienst. 
Inmiddels moet worden verwacht dat 
die integratie in 1988 zal hebben 
plaatsgevonden zodat deze bepaling 
kan worden geschrapt. 

17. Naar aanleiding van deze 
opmerking van de Raad heb ik artikel 
47 , eerste l id, onder B, opnieuw 
bezien. Bij nader inzien is het in het 
kader van dit wetsvoorstel niet 
noodzakelijk de artikelen 4 en 5 van 
de Wet van 28 februari 1891 te 
schrappen en samen te voegen met 
de artikelen 12c en volgende van de 
Waterstaatswet 1900. Ik geef er dan 
ook de voorkeur aan dit thans niet 
voor te stellen, te meer omdat de 
bestaande beheersbepalingen met 
betrekking tot natte waterstaatswer-
ken (waartoe ook de genoemde 
artikelen behoren) de komende jaren 
naar verwachting integraal nader 
zullen worden bezien. 

In verband met het bovenstaande 
zijn in dit wetsvoorstel de artikelen 
47, eerste l id, onder B, en 48, onder 
B, geschrapt. 

18. Terecht betwijfelt de Raad of 
alle bepalingen in het huidige RPR, 
indien zij in een nieuw RPR zouden 
worden opgenomen, onder de 
werking van de Scheepvaartverkeers-
wet kunnen worden gebracht. 
Overigens geldt dat niet voor alle 
door de Raad opgesomde bepalingen, 
omdat een aantal daarvan (bv. 1.08, 
1.10 en 1.18) zijn te beschouwen als 
regels met betrekking tot de deelne-
ming aan het scheepvaartverkeer 
Voor de overige van de genoemde 
bepalingen is het inderdaad gewenst 
dat ook deze alsnog op de Scheep-
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kan met name gewezen worden op 
het bepaalde in de artikelen 1.07, 
derde lid, 1.08, 1.10, 1.15, derde tot 
en met zesde lid, 1.18, derde en 
vierde lid, 2.01, eerste lid, onder c, 
2.01, tweede lid, 2.03 en 2.04 RPR 
1983, die geen regeling in het BPR 
hebben gevonden. In dit verband 
betwijfelt de Raad of in de toekomst 
dit reglement, indien tot een geheel 
herzien RPR zal worden besloten, in 
zijn geheel onder de werking van het 
ontwerp-Scheepvaartverkeerswet 
kan worden gebracht. Voor het 
bestaande RPR 1983 is dit zeker 
gesteld door artikel 49, waarin 
tevens eventueel aan te brengen 
wijzigingen begrepen lijken te zijn. 
Indien in internationaal verband een 
geheel nieuwe versie tot stand wordt 
gebracht, zal incorporeren in de 
Nederlandse wetgeving «slechts» 
kunnen geschieden op grond van de 
artikelen 4 tot en met 9 en 17 en 18. 
Dit zou ertoe leiden dat de vorenge-
noemde artikelen van het RPR 1983, 
aangenomen dat deze ook in een 
herzien RPR hun plaats zullen krijgen, 
een wettelijke basis missen. Daar het 
ook niet wenselijk moet worden 
geacht het RPR op verscheidene 
wetten te baseren, geeft de Raad in 
overweging in het wetsvoorstel hierin 
te voorzien. Tevens ware in de 
memorie van toelichting hierop nader 
in te gaan, nu paragraaf 3.1.1.5 van 
de toelichting betreffende de 
verhouding tot andere wetgeving 
naar het oordeel van het college 
geen antwoord geeft op de hier aan 
de orde gestelde kwestie. 

19. Voor redactionele kanttekenin-
gen moge het college verwijzen naar 
de bij het advies behorende bijlage. 

vaartverkeerswet kunnen worden 
gebaseerd. 

In verband daarmee is een nieuw 
artikel 21a ingevoegd waarin dit 
wordt bepaald, met een nadere 
toelichting in paragraaf 3.4 van de 
memorie van toelichting. 

Naar aanleiding van de - juiste -
veronderstelling van de Raad dat 
artikel 49 ook van toepassing is op 
wijzigingen van het RPR 1983, heb ik 
artikel 49 voor alle duidelijkheid in 
die zin aangevuld. 

19. De wettekst en de memorie 
van toelichting zijn overeenkomstig 
de redactionele kanttekening 
aangepast. 

Nu het wetsvoorstel naar aanleiding 
van het advies van de Raad van State 
wordt aangepast, maak ik van de 
gelegenheid gebruik om ook de 
volgende wijzigingen aan te brengen: 

- In de aanhef van artikel 1, eerste 
en tweede lid, is ingevoegd: «tenzij 
daarin anders is bepaald». In de 
(artikelsgewijze) toelichting op artikel 
1 is dit nader toegelicht. 

- In artikel 1, tweede lid, onderdeel 
b, is de definitie van «loods» aange-
past in verband met de ontwerp-Lood-
senwet en voorts aangevuld met de 
(buitenlandse) loods die op grond 
van een verdrag bevoegd is. 

- In artikel 10, tweede lid, onder-
deel b, is «zijn functie feitelijk 
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uitoefent» vervangen door «als 
verkeersdeelnemer optreedt». 
Slechts deze laatste aktiviteit is in 
het kader van deze bepaling immers 
van belang. 

- Aan artikel 11 is een onderdeel c 
toegevoegd dat voorziet in de 
mogeli jkheid om in bepaalde 
gevallen aan een kapitein die 
loodsplichtig is een aanwijzing te 
geven om van meerdere loodsen 
gebruik te maken en/of al dan niet 
gebruik te maken van het zgn. 
loodsen-op-afstand. In paragraaf 
3.1.3. van de memorie van toel icht ing 
is dit nader toegelicht. 

- In artikel 15, eerste lid, is het 
zinsdeel beginnende met «tenzij» 
geschrapt. Bij nader inzien verdient 
het de voorkeur om in geval van 
niet-voorziening in de loodsdienst via 
de tariefregeling bedoeld in het 
zesde lid vast te leggen dat geen 
loodsgeld is verschuldigd. 

- In artikel 15, vierde lid, is vóór 
«ontheffing» ingevoegd: «gehele of 
gedeelteli jke», teneinde ook voor 
incidentele gevallen een lager tarief 
mogelijk te maken. Verder is het 
woord «bijzondere» vóór «gevallen» 
als een overbodige toevoeging 
geschrapt. 

- Artikel 1 5, vijfde lid, en de 
toelichting daarop in par. 3.1.4 
(Vergoedingen) is geactualiseerd in 
verband met de financiële afspraken 
in het kader van de ontwerp-Loodsen-
wet. De toelichting is voorts verdui-
delijkt. 

- De formulering van artikel 20, 
eerste lid (aanhef), is aangepast en 
verruimd in die zin dat ook een 
eventuele exterritoriale werking van 
uitvoeringsregelingen van andere 
verdragen dan het Zeeaanvaringsver-
drag een wetteli jke basis in dit artikel 
vindt. In verband hiermee is ook 
artikel 30, zesde lid, aangepast en 
artikel 1, eerste lid onderdeel I, 
ingevoegd. 

- Om de aansluiting bij het 
voorontwerp zoals toegezonden aan 
de Raad van State, niet te verliezen is 
de art ikelnummering van dat vooront-
werp ongewijzigd gelaten (zie de 
invoeging van artikel 21a). In 
verband hiermee is aan artikel 50 een 
tweede lid toegevoegd dat voorziet in 
een doorlopende nummering bij de 
plaatsing in het Staatsblad. Eenzelfde 
opzet is om praktische redenen 
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gekozen in het ontwerp-Gemeente-
wet, Provinciewet en -Waterschaps-
wet (Kamerstukken II 1985-1986, 
19.403, respectievelijk 1986-1987, 
19836 en 19995). 

De Raad van State geeft U in Ik veroorloof mij U in overweging 
overweging het voorstel van wet te te geven, het hierbij gevoegde 
zenden aan de Tweede Kamer der gewijzigde voorstel van wet en de 
Staten-Generaal, nadat met het gewijzigde memorie van toelichting 
vorenstaande rekening zal zijn aan de Tweede Kamer der Staten-Ge-
gehouden. neraal te zenden. 

De Vice-President De Minister van Verkeer en Water-
van de Raad van State, staat, 
W. Scholten N. Smit-Kroes 
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