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Wijziging van de Zeebrievenwet 1926 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot wijziging van de Zeebrievenwet 1926. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, 
bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Socstdijk, 19 juli 1962. 

JULIANA. 

W I J JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk 
is de Zeebrievenwet 1926 (Stb. 178), opnieuw te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Enig artikel 
De Zeebrievenwet 1926 (Stb. 178) wordt gewijzigd als 

volgt: 
A 

Het cijfer 1 in het eerste lid van artikel 4 vervalt. Het 
tweede lid van artikel 4 vervalt. 

B 
In de aanhef van artikel 5, in artikel 6, eerste en derde lid 

en in artikel 16 wordt in plaats van „artikel 4, eerste lid," ge-
lezen: „artikel 4". 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

In artikel 8 wordt het eerste lid gelezen als volgt: 
1. Zeebrieven vervallen: 
a. door het verloop van vier jaren na de dag van afgifte; 
b. wanneer het schip de hoedanigheid van Nederlands 

schip verliest; 
c. wanneer de naam of de inhoud van het schip is veran-

derd of dit is verbouwd; 
</. wanneer het schip wordt gesloopt, vergaat of door zee-

rovers of vijanden wordt genomen; 
e. wanneer zich een der bij artikel 667 van het Wetboek 

van Koophandel bedoelde gevallen voordoet. 

D 
In het tweede lid van artikel 8 wordt de laatste volzin ge-

lezen: 
Hetzelfde geldt, wanneer de inhoud van het schip in het 

buitenland is veranderd of het schip daar is verbouwd, mits 
deze verandering of verbouwing op de zeebrief is aangetekend 
door de naastbijzijnde Nederlandse diplomatieke of consulaire 
ambtenaar of de daartoe in Suriname, de Nederlandse Antillen 
en Nederlands-Nieuw-Guinea bevoegde ambtenaren. 

E 
Aan artikel 8 wordt toegevoegd een vierde lid luidende als 

volgt: 
4. Een zeebrief kan door Onze met de uitvoering van deze 

wet belaste Minister worden ingetrokken: 
a. indien het schip wordt gebruikt tot kaapvaart, zeeroof 

of slavenhandel; 
b. indien het schip opzettelijk zodanig wordt gebruikt, dat 

het gevaar ontstaat, dat de staat in een oorlog wordt betrok-
ken; 
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c. indien met het schip enig van regeringswege gegeven en 
bekend gemaakt bijzonder voorschrift tot handhaving van het 
niet deelnemen aan de oorlog opzettelijk wordt overtreden. 

F 
Artikel 9, eerste lid, wordt gelezen: 
1. De vervallen of ingetrokken zeebrief wordt door de eige-

naar van het schip, of, indien hij onder de kapitein berust, 
door deze met de eerste gelegenheid ingezonden aan de auto-
riteit, die de zeebrief heeft afgegeven, behoudens de gevallen 
voorzien bij de artt. 11, laatste lid, 14, laatste lid, en 15, laatste 
lid. 

G 
Artikel 9, tweede lid, wordt gelezen: 
2. Wanneer het schip buitenslands wordt gesloopt, vergaat, 

wordt genomen of de hoedanigheid van Nederlands schip ver-
liest, terwijl het schip buitenslands is, geschiedt de inzending 
van de vervallen zeebrief door tussenkomst van de naastbijzijn-
de Nederlandse diplomatieke of consulaire ambtenaar of de 
daartoe in Suriname, de Nederlandse Antillen en Nederlands-
Nieuw-Guinea bevoegde ambtenaren. 

H 
Artikel 10, tweede lid, wordt gelezen: 
2. Deze aanvraag, met de vervallen zeebrief in te zenden, 

gaat vergezeld van de in artikel 6 bedoelde stukken. Indien het 
schip echter buitenslands verblijft, wordt de vervallen zeebrief 
opgezonden onmiddellijk na ontvangst van de nieuwe zeebrief 
aan boord. 

Artikel 15 wordt gelezen: 
1. De kapitein van een zeeschip, voor hetwelk een zeebrief 

of een vergunning, als bedoeld in artikel 13, is verleend, is ver-
plicht, wanneer het schip een buitenlandse haven aanloopt al-
waar een Nederlandse diplomatieke of consulaire ambtenaar 
is gevestigd, op diens verzoek de zeebrief of de vergunning te 
tonen, waarna de diplomatieke of consulaire ambtenaar de 
zeebrief of de vergunning aftekent. 

2. Ongeldige z.cebrieven of vergunningen, waaronder bc-
grepen vervallen zcebrievcn en vergunningen, worden door de 
diplomatieke of consulaire ambtenaar ingehouden, tenzij een 
nieuwe zeebrief of vergunning is aangevraagd. 

In artikel 18, tweede lid, vervallen de woorden: „of tweede". 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, 
colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Justitie, 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 


