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(De vorige stukken zijn gedrukt in de 
zitting 1961—1962) 

De vaste Commissie voor de Scheepvaart begroette de in-
diening van het onderhavige, in haar handen gestelde wetsont-
werp met instemming. 

Het belangrijkste onderdeel van het ontwerp wordt gevormd 
door de afschaffing van de in artikel 15 der wet vastgelegde 
verplichting voor kapiteins van Nederlandse zeeschepen om in 
iedere vreemde haven waar een Nederlands consulair ambtenaar 
is gevestigd en waar het schip langer dan 24 uur verblijft, de 
zeebrief te doen aftekenen. Terecht doet de memorie van toe-
lichting uitkomen, dat deze verplichting onder de tegenwoordige 
omstandigheden geen praktisch nut meer dient. Men kan 
slechts betreuren, dat eerst thans tot de afschaffing van deze 
verplichting zal worden overgegaan nadat het Nederlandse 
scheepvaartbedrijf reeds herhaaldelijk hierom verzocht heeft. 
De in de memorie van toelichting onder 1 aangevoerde argu-
menten, welke voor afschaffing van deze verplichting pleiten, 
gelden reeds geruime tijd. De commissie achtte het vertrouwen 
gewettigd, dat van de in artikel 15(nieuw) neer te leggen be-
voegdheid, vertoning van de zeebrief te verlangen, door de 
Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren niet dan 
een redelijk en passend gebruik zal worden gemaakt. 

De commissie vroeg, of de Regering het in 1949 bepaalde 
maximumbedrag van de retributie, te weten f 50 per zeebrief 
(artikel 6, derde lid, Zeebrievenwet 1926), nog juist acht en, 
zo neen, of deze gelegenheid niet te benutten ware om het tarief 
aan de gewijzigde geldswaarde aan te passen. 

Enige leden der commissie was het opgevallen, dat de ge-
vallen, bedoeld in het nieuwe vierde lid van artikel 8 der Zee-
brievenwet 1926, sub b en c, kennelijk stammen uit de voorbije 
periode, waarin het Nederlandse buitenlandse beleid geken-
merkt werd door een streven naar neutraliteit. Het huidige 
Nederlandse buitenlandse beleid berust daarentegen op bond-
genootschappelijke verplichtingen en op het lidmaatschap van 
inter- en supranationale instellingen. De vraag rees derhalve, 
of het wellicht aanbeveling verdient, intrekking van een zee-
brief ook mogelijk te maken ter zake van opzettelijke over-
treding van enig bijzonder voorschrift, van regeringswege ge-
geven en bekend gemaakt ingevolge enige door de Regering 
aanvaarde volkenrechtelijke verplichting. 

Of is de intrekking van een zeebrief zo nauw verbonden 
met strafbaarstelling van een handeling door de wetgever, dat 
dan eerst artikel 100, eerste lid, van het Wetboek van Straf-
recht ware te wijzigen c.q. aan te vullen? Indien deze laatste 
vraag bevestigend mocht worden beantwoord, werd verder ge-
vraagd, of de Regering zodanige wijziging c.q. aanvulling niet 
wenselijk acht. 

Enige andere leden der commissie verklaarden, deze aan-
gelegenheid van belang te achten. Zij waren nochtans van ge-
voelen, dat hiermede getreden was buiten het kader van de 
onderhavige technische herziening van de Zeebrievenwet 1926; 
in elk geval zouden zij ongaarne zien, dat beantwoording van 
bedoelde vragen zou leiden tot aanmerkelijke vertraging van 
de memorie van antwoord op dit verslag. 
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De commissie stelde nog de vraag of de verlening aan de 
desbetreffende Minister van de bevoegdheid een zeebrief in te 
trekken, niet gepaard zou dienen te gaan met een bcroeps-
mogelijkheid voor degene, die door zodanige intrekking schade 
zou leiden. Kan worden toegezegd, dat de Zeebrievenwet 1926, 
indien deze vóór de Wet beroep administratieve beschikkingen 
het Staatsblad mocht bereiken, alsnog zal worden opgenomen 
in de bijlage, behorende bij artikel 21 van die wet? 

Ten slotte kon de commissie zich niet aan de indruk ont-
trekken, dat de nieuwe redactie van de Zeebrievenwet 1926 tot 
verwarring zal kunnen leiden. 

Zo zal de toevoeging van het vierde lid aan artikel 8 ten 
gevolge hebben, dat „intrekking" in deze wet twee verschil-
lende betekenissen krijgt: die van een ministeriële daad welke 
neerkomt op ongeldigverklaring (artikel 8, vierde lid), en die 
van het feitelijk tot zich nemen van een ongeldige zeebrief door 
een ambtenaar der invoerrechten en accijnzen (artikel 14, 
tweede lid). In het laatste geval zou wellicht beter het werk-
woord „inhouden" gebezigd kunnen worden, hetwelk bij artikel 
15, tweede lid (nieuw), wordt geïntroduceerd. 

Verwarrend lijkt voorts het handhaven van de uitdrukking 
„buiten werking stellen" (artikel 12, derde lid), naast „intrek-
ken" in andere artikelen. 

Nog werd gewezen op de uitdrukking „andere Nederlandse 
autoriteiten", voorkomende in artikel 13, eerste lid, terwijl 
artikel 15 (nieuw) spreekt van „diplomatieke" naast eonsu-
laire ambtenaren. Kan ook hier niet een en dezelfde termini-
logie worden gebruikt? En waarom ontbreekt naast de consu-
laire ambtenaar in artikel 19 de diplomatieke ambtenaar? 

De commissie zou het op prijs stellen, indien de tekst van de 
Zeebrievenwet 1926, zoals deze zal komen te luiden bij aan-
vaarding van het onderhavige wetsontwerp, nog eens nauw-
keurig onder de loep zou worden gelegd. Kan trouwens het 
jaartal 1926 niet uit de citeertitel van de wet worden ge-
schrapt? 

Onderdelen van het enig artikel 

D en G. De vermelding van Nederlands Nieuw-Guinea in 
de artikelen 8 en 9 der Zeebrievenwet 1926 dient te vervallen. 

E. Verdient het wellicht aanbeveling, de bepaling van ar-
tikel 12, derde lid der Zeebrievenwet 1926 over te brengen 
naar het vierde lid van artikel 8? 

Leidt voorts de toevoeging van het vierde lid aan artikel 8 
niet tot de noodzaak, in het tweede lid van artikel 14 der 
Zeebrievenwet 1926 naast de vervallen ook de door de Minister 
ingetrokken zeebrieven te vermelden? Het dient toch duidelijk 
vast te staan, dat vervallen en ingetrokken zeebrieven beide 
ongeldig zijn en in aanmerking komen voor inhouding of in-
neming door de met de in- of uitklaring belaste ambtenaren? 

I. Moet ook in het tweede lid van artikel 15 der Zcebrieven-
wet 1926 „vervallen zeebrieven" niet worden vervangen door 
„vervangen of ingetrokken zeebrieven"? 

J. Dezelfde vraag werd gesteld met betrekking tot artikel 
18 der Zeebrievenwet 1926. 

Aldus vastgesteld 29 november 1962. 
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J ) Plaatsvervanger van de heer Diepenhorst, die wegens verblijf 
buitenslands verhinderd was, aan de vaststelling van dit verslag mede te 
werken. 


