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Nr. 3 

De wenselijkheid is gebleken over te gaan tot wijziging van de 
voorschriften, vervat in artikel 15, eerste en tweede lid, van de 
Zeebrievenwet. Van deze gelegenheid kan gebruik worden ge-
maakt tevens enige andere wijzigingen aan te brengen. 

A 

Het voorschrift, vervat in het tweede lid van artikel 4, kan 
vervallen. In feite is een groot gedeelte van de koopvaardij-
vloot, zij het niet in de strikte zin des woords, geschikt voor 
gebruik in tijd van oorlog, daar de schepen zodanig worden 
gebouwd of ingericht, dat zij kunnen worden bewapend. De 
mogelijkheid een zeebrief in te trekken in het geval een schip 
in strijd met de onzijdigheid van de Staat zou worden gebruikt, 
blijft geopend door het voorschrift, vervat in het overeenkom-
stig punt E toe te voegen vierde lid van artikel 8. 

C en E 

Voorgesteld wordt in de opsomming van het eerste lid van 
artikel 8 het geval van het gebruik van het schip tot kaapvaart, 
zeeroof of slavenhandel te schrappen, doch dit geval mede te 
begrijpen in een aan artikel 8 toe te voegen vierde lid, waarin 
tevens de gevallen worden genoemd bedoeld in artikel 100, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. In dergelijke ge-
vallen lijkt het minder juist automatisch de zeebrief te doen 
vervallen, omdat het hier gaat om omstandigheden welke eerst 
met zekerheid dienen te worden vastgesteld. In dergelijke ge-
vallen verdient het derhalve de voorkeur de bevoegdheid te 
verlenen de zeebrief in te trekken. 

D en G 

De terminologie is aan de tegenwoordige omstandigheden 
aangepast. Voorts is artikel 9, tweede lid, zodanig gewijzigd 
dat het alle gevallen omvat waarin het schip de hoedanigheid 
van Nederlands schip verliest. 

F 

In verband met de in het nieuwe vierde lid van artikel 8 ver-
leende bevoegdheid tot intrekken van de zeebrief, dient in het 
eerste lid van artikel 9 te worden gesproken van de vervallen 
of ingetrokken zeebrief. 

H 
Aan de in het bestaande tweede lid van artikel 10 gestelde 

voorwaarde, dat bij de aanvraag van een nieuwe zeebrief de 
vervallen zeebrief moet worden ingezonden, kan in zeer vele 
gevallen niet de hand worden gehouden, aangezien vele schepen 
zeer lange tijd builen Nederland verblijven of nimmer in een 
Nederlandse haven komen. Deze schepen kunnen niet een 
zekere tijd zonder zeebrief varen en de kapitein kan dan ook 
de vervallen zeebrief eerst opzenden of via zijn reder inleveren 
als hij de nieuwe zeebrief heeft ontvangen. Het verdient daar-
om aanbeveling de voorwaarde betreffende het inzenden van 
de vervallen zeebrief in de aangegeven zin te wijzigen. 

I 
De voorschriften, gegeven in artikel 15, eerste en tweede lid, 

hebben het Nederlandse scheepvaartbedrijf reeds herhaaldelijk 
aanleiding gegeven tot het verzoek het aftekenen van zee-
brieven af te schaffen. Dit aftekenen is oorspronkelijk gezien 
als een maatregel om door middel van een meldingsplicht op 
de hoogte van de bewegingen van een schip te blijven. Dit is 
thans niet meer nodig, daar met de huidige communicatiemid-
delen van dag tot dag bekend is waar een schip zich bevindt. 
Beide voorschriften kunnen zonder bezwaar vervallen, temeer 
omdat controle op de geldigheid van zeebrieven centraal ge-
schiedt door de ambtenaar, die met de afgifte van de zeebrieven 
is belast. Het verdient nochtans aanbeveling de mogelijkheid 
tot controle in het buitenland open te laten, zodat steeds inzage 
van een zeebrief kan worden gevorderd, indien het vermoeden 
van een onregelmatigheid bestaat. 

J 
De wijziging in het tweede lid van artikel 18 is noodzakelijk 

in verband met de wijziging van artikel 15. 

De Minister van Justitie, 

A. C. W. BEERMAN. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
H. A. KORTHALS. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. LUNS. 


