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Vaarplichtwet 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 
Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp-
Vaarplichtwet. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 
Soestdijk, 13 oktober 1969. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

WIJ 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 nood-
zakelijk is regelen te stellen, krachtens welke zeelieden, die 
daartoe in staat zijn, in geval van oorlog, oorlogsgevaar, daar-
aan verwante of daarmede verband houdende buitengewone 
omstandigheden verplicht kunnen worden hun diensten beschik-
baar te stellen en te houden voor het verrichten van werkzaam-
heden aan boord of ten behoeve van Nederlandse, Surinaamse 
of Nederlands Antilliaanse schepen alsmede enkele bijzondere 
straf- en tuchtbepalingen in te voeren ter bescherming van de 
belangen van het Koninkrijk en de veiligheid van de scheep-
vaart en ter handhaving van de orde aan boord onder die 
omstandigheden. 

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: 

Artikel 1. Deze wet verstaat onder: 
a. „Onze Minister": Onze Minister van Verkeer en Water-

staat; 
b. „schip": elk vaartuig, hoe ook genaamd en van welke 

aard ook, geen oorlogsschip zijnde, hetwelk wordt gebruikt tot 
de vaart ter zee of daartoe bestemd is; 

c. „Nederlands schip": 
1. een Nederlands schip in de zin van de artikelen 311 en 

312 van het Wetboek van Koophandel, hetzij 
2. een Nederlands vissersvaartuig, dat bedrijfsmatig wordt 

gebruikt voor de zeevisserij, de kustvisserij of de visserij op 
het IJsselmeer, een en ander in de zin van de Visserijwet 1963; 

d. „zeeman": hij die als kapitein, schepeling of radio-tele-
grafist werkzaam is aan boord van een schip; 

e. „vaarplicht": de verplichting tot het verrichten van werk-
zaamheden aan boord of ten behoeve van Nederlandse schepen 
dan wel Surinaamse zeeschepen in de zin van de artikelen 3 en 
5 van het Surinaamsch zeebricvenbesluit 1933, Nederlands 
Antilliaanse zeeschepen in de zin van de artikelen 3 en 5 van 
het Curacaosch zeebrievenbesluit 1933 of in Suriname of de 
Nederlandse Antillen thuisbehorende zee- of kustvissersvaar-
tuigen; 

f. „vaarplichtige": hij, aan wie ingevolge artikel 2 de vaar-
plicht is opgelegd, en die noch overeenkomstig het derde lid 
van artikel 3 van de vaarplicht is vrijgesteld noch daarvan ont-
slagen overeenkomstig het vierde lid van dat artikel. 

Artikel 2. 1. In geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan 
verwante of daarmede verbandhoudende buitengewone om-
standigheden kunnen Wij op voordracht van Onze Minister-
President met inachtneming van artikel 3, eerste lid, aan zee-
lieden en gewezen zeelieden de vaarplicht opleggen, en de 
artikelen 10, 11, 16, 17, 18 en 20 van deze wet in werking 
stellen. 

2. Wanneer een besluit als bedoeld in het vorige lid is ge-
nomen, doen Wij onverwijld een voorstel van wet aan de Staten-
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