
Het heeft de ondergetekenden verheugd, dat de vaste Com-
missie voor de Scheepvaart de indiening van het onderhavige 
wetsontwerp met instemming heeft begroet. 

Inderdaad ontleent het ontwerp voornamelijk zijn belang 
aan 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 ambte-
naar is gevestigd en waar het schip langer dan 24 uur verblijft, 
de zeebrief te doen aftekenen. Ook ondergetekenden vertrou-
wen dat de Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren 
slechts een redelijk en passend gebruik zullen maken van de 
hun in het nieuwe artikel 15 toe te kennen bevoegdheid ver-
toning van de zeebrief te verlangen. 

Wat de vraag betreft of het in 1949 bepaalde maximum-
bedrag van de retributie voor de uitreiking van de zeebrief 
nog juist kan worden geacht, zij er op gewezen dat het tarief 
voor deze uitreiking lager is dan het in de wet vermelde 
maximum, namelijk f 30. Aangezien met deze retributie de 
aan de afgifte verbonden kosten gedekt zijn, is er geen aan-
leiding op dit ogenblik tot verhoging daarvan over te gaan. 
Intussen komt het inderdaad raadzaam voor het in de wet 
genoemde maximumbedrag te verhogen en daardoor voor de 
toekomst de gelegenheid te scheppen het bedrag der in feite 
te heffen retributie aan de zich alsdan voordoende omstandig-
heden aan te passen. In het gewijzigd ontwerp wordt daarom 
voorgesteld in artikel 6, derde lid, het maximumbedrag te 
stellen op f 100 per zeebrief. 

De omschrijving van de gevallen, bedoeld in het nieuw 
voorgestelde vierde lid van artikel 8, is in overeenstemming 
gebracht met die van de handelingen, strafbaar gesteld in 
artikel 100, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht. Dit 
verband dient te worden gehandhaafd. Aanpassing van dit 
wetboek aan de moderne kenmerken van het Nederlandse 
buitenlandse beleid heeft reeds plaatsgevonden bij de Wet 
Oorlogsstrafrecht (Stb. 1952, nr. 408), welke tot verschillende 
wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht heeft geleid, o.a. 
van artikel 100. Met deze nieuwe redactie stemt het nieuw 
voorgestelde vierde lid van de Zeebrievenwet overeen. Voor 
verdere wijziging, c.q. aanvulling van het Wetboek van Straf-
recht in dit opzicht ziet de Regering geen aanleiding. 

Ten aanzien van de vraag of aan degene, die schade mocht 
leiden ten gevolge van de intrekking van een zeebrief door 
de desbetreffende Minister, een beroepsmogelijkheid moet 
worden toegekend, zij opgemerkt dat volgens artikel 5, sub h 
van de laatstelijk voorgestelde tekst van het ontwerp van Wet 
beroep administratieve beschikkingen dit beroep geacht kan 
worden niet open te staan voor de gevallen bedoeld onder 
b en c van het nieuw voorgestelde vierde lid van artikel 8 van 
de Zeebrievenwet. De eerste ondergetekende ziet geen reden 
hiervan voor de in de Zeebrievenwet genoemde gevallen af te 
wijken. Wel zal de voorziening van artikel 4 van het ontwerp 
van Wet beroep administratieve beschikkingen kunnen worden 
opengesteld met inachtneming van de daarin opgenomen over-
gangsregeling voor het geval bedoeld onder a van het vierde 
lid van artikel 8 Zeebrievenwet volgens het onderhavige wets-
ontwerp. 
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De door de vaste Commissie gemaakte opmerkingen 
betreffende de nieuwe redactie van de Zeebrievenwet hebben 
de ondergetekenden aanleiding gegeven de tekst nog eens in 
zijn geheel onder de ogen te zien en een aantal wijzigingen 
ook in andere artikelen dan volgens het oorspronkelijk ontwerp 
voor te stellen, welke in bijgaand gewijzigd ontwerp van wet 
zijn opgenomen. 

In het vierde lid van artikel 9 wordt voorgesteld na „kapi-
tein" in te voegen „desgevraagd". Gebleken is namelijk dat in 
de praktijk vrijwel nimmer behoefte aan een bewijs van ont-
vangst bestaat. Volstaan zou kunnen worden met het slechts 
op aanvrage verstrekken van een dergelijk bewijs. 

Een nieuwe redactie wordt voorgesteld van artikel 14, twee-
de lid, waarin niet meer van intrekken wordt gesproken. 

In artikel 12, derde lid, wordt voorgesteld de uitdrukking 
„buiten werking stellen" te vervangen door „intrekken". 

Voorgesteld wordt voorts de redactie van het eerste lid van 
artikel 12 zodanig te wijzigen dat duidelijk blijkt dat een bui-
tengewone zeebrief slechts kan worden uitgereikt voor een 
zich hier te lande bevindend schip, zulks ten einde onzeker-
heid van interpretatie, welke in de praktijk gebleken is, te ver-
mijden. 

In de artikelen 13, eerste lid, en 19 wordt voorgesteld de 
diplomatieke naast de consulaire ambtenaar te noemen. 

In de citeertitel kan ook naar de mening van ondergeteken-
den het jaartal 1926 worden geschrapt, nu wel geen verwar-
ring meer behoeft te worden geducht met vroegere, aan de wet 
van 1926 voorafgaande, Zeebrievenwetten. 

Onderdelen van artikel I 
In de artikelen 8, tweede lid, en 9, tweede lid, van de Zee-

brievenwet dient de vermelding van Nederlands-Nieuw-Guinea 
te vervallen. 

De bepaling van artikel 12, derde lid dezer wet zouden on-
dergetekenden niet willen overbrengen naar het vierde lid van 
artikel 8, daar zij het van belang achten de bepalingen welke 
betrekking hebben op een buitengewone zeebrief in één artikel 
samen te vatten. 

In het tweede lid van artikel 14 dienen inderdaad naast de 
vervallen ook de ingetrokken zeebrieven te worden vermeld. 

Ook in het tweede lid van artikel 15 en het eerste lid van 
artikel 18 moeten de woorden „vervallen zeebrieven" worden 
vervangen door „vervallen of ingetrokken zeebrieven". 

Artikel II 

Gelet op het groot aantal wijzigingen dat wordt aangebracht, 
wordt voorgesteld dat de tekst van de wet, overgebracht in de 
wettelijke spelling, in zijn geheel in het Staatsblad wordt ge-
plaatst. 

De Minister van Justitie, 

A. C. W. BEERMAN. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

H. A. KORTHALS. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

J. LUNS. 


