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Nr. 5 

(De vroegere stukken zijn gedrukt 
in de zitting 1969-1970) 

Algemeen 
Dat vele leden van de bijzondere commissie zich met de 

strekking van het ontwerp-Vaarplichtwet hebben kunnen ver-
enigen stemt de ondergetekenden tot voldoening. 

Daar op verschillende plaatsen in het voorlopig verslag de 
vraag is gesteld welke procedure werd gevolgd bij de raad-
pleging van het bedrijfsleven en wat het oordeel was - ook 
omtrent de uitwerking van het ontwerp en de concrete be-
palingen - van de geraadpleegde organisaties, delen de onder-
getekenden dienaangaande allereerst het volgende mede. Het 
ontwerp-Vaarplichtwet met memorie van toelichting werd in 
een vroeg stadium van voorbereiding om commentaar gezon-
den aan de betrokken organisaties van werkgevers en werk-
nemers. Met verschillende van die organisaties zijn daarop en 
ook in nog latere stadia van voorbereiding besprekingen over 
het wetsontwerp gevoerd, waarbij zoveel mogelijk aan de ge-
maakte opmerkingen tegemoet werd gekomen. Het is de onder-
getekenden daarbij niet gebleken dat tegen afzonderlijke be-
palingen van het wetsontwerp bezwaren bestonden. 

Op de reeds in het algemeen gedeelte van het voorlopig 
verslag vervatte opmerkingen omtrent de uitwerking van de 
rechtspositie van vaarplichtigen zullen de ondergetekenden 
nader ingaan bij de behandeling hierna van artikel 7 van het 
wetsontwerp. 

De bijzondere commissie heeft op verscheidene plaatsen in 
het voorlopig verslag de aandacht gevestigd op het feit, dat het 
personeel van de Nederlandse koopvaardijvloot voor een groot 
deel bestaat uit buitenlanders, die voor het merendeel niet onder 
de vaarplicht zullen vallen en op de gevolgen, welke deze 
situatie kan hebben voor het bemand houden van de koop-
vaardijvloot onder oorlogsomstandigheden. In aansluiting op 
hetgeen daarover is gezegd in de memorie van antwoord inzake 
het ontwerp-Rijkswet Vaarplicht willen de ondergetekenden 
hun opvatting betreffende deze aangelegenheid als volgt weer-
geven. 

Per 1 januari 1970 bedroeg het totaal der bemanningen van 
de Nederlandse koopvaardijvloot rond 23 000. Daaronder 
waren 9100 buitenlanders (39 pe t ) , waarvan ruim 5100 
Aziaten. Daar de buitenlanders vrijwel uitsluitend onder de 
scheepsgezellen te vinden zijn (totaal 15 000 scheepsgezellen), 
kan het percentage buitenlanders onder de gezellen zelfs op 
60 pet. worden gesteld. Hoewel het aantal buitenlanders sinds 
1960 van ruim 11 000 is teruggelopen tot 9100 in 1970 nam 
het percentage toe van 27 pet. in 1960 tot 39 pet. in 1970; de 
totale bemanningssterkte bedroeg in 1960 nl. nog ruim 41 000. 
Deze teruggang is toe te schrijven aan vermindering van het 
aantal schepen (opkomst van grotere eenheden), aan het uit de 
vaart gaan van een aantal der grotere passagiersschepen met 
gemiddeld grotere bemanningssterkte en aan de toegenomen 
automatisering. Sinds 1 januari 1969 nam het percentage 
buitenlanders nog toe van 36 pet. tot 39 pet. per 1 januari 
1970; het aantal buitenlanders liep over 1969 met 100 terug. 
Het valt niet te voorspellen hoe deze situatie zich in de naaste 
toekomst zal ontwikkelen. Voor zover het aantrekken van 
buitenlandse werkkrachten een gevolg is van het stijgende kos-
tenpeil en de mede daaruit voortvloeiende ongunstige concur-
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rentiepositie van de Nederlandse koopvaardij - hier gaat het 
dan om het aantrekken van goedkopere Aziatische schepelingen 
— is er vooralsnog geen vermindering van het aantal buiten-
landers te voorzien. Voor een belangrijk deel betreft het toe-
nemende percentage buitenlandse schepelingen echter ook een 
conjunctuurverschijnsel, de ruime werkgelegenheid aan de wal 
en een afnemende animo van werknemers voor de zeevaart. Het 
staat vast, dat de arbeidsmarkt in een vervanging van 9000 
buitenlandse schepelingen door Nederlanders niet zou kunnen 
voorzien. De organisaties van werkgevers en werknemers in de 
koopvaardij hebben zich in het jongste verleden in een gemeen-
schappelijke commissie over de onderhavige situatie beraden 
en naar wegen gezocht om de toeloop van Nederlandse werk-
krachten naar de koopvaardijvloot te stimuleren. De con-
clusies van hun rapport, dat inmiddels ook ter kennis van de 
Regering is gebracht, bevatten een aantal suggesties om be-
paalde aspecten van het zeemansbestaan die onaantrekkelijk 
afsteken tegen die van de meeste walbetrekkingen in gunstige 
zin te herzien. In dit verband zijn genoemd een verbreding van 
de vakopleiding voor de scheepsgezellen, een verbeterde wel-
zijnszorg voor de zeeman tijdens de reis, een soepeler verlof-
regeling e.d. 

Door werkgevers en werknemers wordt allereerst nader on-
derzocht in welke vorm en langs welke wegen de hiervoor-
bedoelde suggesties gerealiseerd zouden kunnen worden. Dit 
alles neemt niet weg, dat voorlopig met een aanmerkelijk 
bestand van buitenlandse schepelingen rekening zal moeten 
worden gehouden en daar het overgrote deel van hen geen 
domicilie in Nederland heeft zullen zij in buitengewone om-
standigheden niet als vaarplichtigen aan de Nederlandse koop-
vaardijvloot gebonden kunnen worden. Naar de mening van de 
ondergetekenden zou het ook ongewenst zijn vreemdelingen, die 
geen andere band met Nederland hebben dan dat zij op een 
Nederlands koopvaardijschip hebben dienstgenomen in buiten-
gewone omstandigheden door middel van een vaarplicht voor 
de verdediging in te zetten. 

Hoewel niet aangenomen behoeft te worden, dat alle buiten-
landse zeelieden met de intrede van buitengewone omstandig-
heden terstond de Nederlandse koopvaardijvloot zullen verlaten 
mag toch ook op voortzetting van hun dienstverband geen 
staat worden gemaakt. Van de omstreeks 9000 buitenlanders 
zijn rond 1500 onderdanen van N.A.T.O.-landen (1100 Por-
tugezen). Met de bondgenoten is overeengekomen, dat dezen 
niet terstond zullen worden opgeroepen voor dienst op de 
eigen koopvaardijvloot. Er moet dan in elk geval rekening 
worden gehouden met de vervanging van de overige 7500 bui-
tenlandse schepelingen. Weliswaar bedraagt het aantal gewezen 
zeelieden, dat ingevolge artikel 3, eerste lid, onder 2°, als 
vaarplichtige kan worden opgeroepen, volgens de ten dienste 
staande gegevens omstreeks 8750 maar daarvan zal een niet bij 
benadering te schatten aantal afvallen wegens onbereikbaarheid, 
afkeuring, ongeschiktheid op andere gronden e.d. 

De ondergetekenden verhelen zich dan ook niet, dat de ge-
talsverhouding Nederlanders-vreemdelingen op de koopvaardij-
vloot het bemanningsvraagstuk onder buitengewone omstan-
digheden zorgelijk kan maken, ondanks de Vaarplichtwet. 

Zij zijn intussen van oordeel, dat wettelijke beperking van 
de mogelijkheid tot dienstnemen van buitenlanders op de vloot, 
toegepast in vredestijd met het oog op een oorlogssituatie, 
vooral gezien de hiervoor vermelde oorzaken van het onder-
havige verschijnsel geen oplossing kan bieden. Een zodanig 
ingrijpen zou slechts een economisch onverantwoorde verstoring 
van het koopvaardijbedrijf ten gevolge hebben. Een wijziging 
van het vrijstellingsbeleid in het kader van de toepassing van de 
Wet arbeidsvergunning vreemdelingen, ingevolge welke wet 
weigering van een vergunning slechts mogelijk is op grond van 
overwegingen betreffende de stand of de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid, zou het beoogde doel niet kunnen dienen. 

Verschillende leden hebben verzocht te worden geïnformeerd 
omtrent de voorbereidingen voor de bescherming van koop-
vaardijschepen in oorlogstijd en vooral de bescherming tegen de 
gevolgen van radio-actieve neerslag. Verschillende mededelin-

gen over dit onderwerp heeft de Regering verstrekt in de 
brochure „De Civiele Verdedigingsvoorbereiding" van 1969. 

Op blz. 65 en 66 van gemelde brochure zijn enige passages 
aan deze voorbereidingen gewijd. Terwijl de voor de koopvaar-
dijvloot bestemde alarmmonitors en besmettingsdosismeters in-
middels zijn afgeleverd zijn andere met name de verkennings-
meters, alarmdosismeters en watertelbuizen nog in produktie. 
Binnenkort zal een aanvang kunnen worden gemaakt met het 
aanbrengen aan boord van koopvaardijschepen van deksproei-
leidingen en voorzieningen voor het plaatsen van luchtfilters. 
Voor wat betreft de bescherming tegen conventionele wapens 
kan daaraan worden toegevoegd, dat alle nieuwbouw van 300 
BRT of meer sinds 1947 is voorzien van dekverstijvingen voor 
het plaatsen in oorlogstijd van defensief geschut. Voor een deel 
van de vloot wordt door de Koninklijke Marine geschut en 
munitie in gereedheid gehouden. 

Naar aanleiding van de vraag uit de commissie betreffende 
het beleid bij het toekennen van vaarplichtbeloningen na de 
Tweede Wereldoorlog delen de ondergetekenden het volgende 
mede. Naar de commissie bekend zal zijn is aan de vaarplich-
tige vissers, die in de jaren 1940-1945 bij de Koninklijke 
Marine hebben gediend en die aanvankelijk geen vaarplicht-
beloning ontvingen, bij beschikking van de Minister van Land-
bouw en Visserij van 20 maart 1970 (Stcrt. nr. 59) alsnog de 
vaarplichtbeloning toegekend. De ervaring na de oorlog opge-
daan bij de afwikkeling van de vaarplicht 1940-1945 zal voor 
de Regering ongetwijfeld aanleiding zijn toe te zien op een 
éénvormig en zo billijk mogelijk beleid, mocht na eventuele 
wederinvoering van de vaarplicht in de toekomst wederom tot 
een uitkering als de onderhavige worden besloten. 

Considerans en artikelen 

Naar aanleiding van de opmerking van de commissie over 
de redactionele vormgeving van de considerans wordt in de 
bij deze memorie gevoegde nota van wijzigingen een nieuwe 
redactie voor de considerans voorgesteld. 

Voor wat betreft de vraag inzake verwijzing in de conside-
rans naar de Rijkswet Vaarplicht willen de ondergetekenden 
erop wijzen, dat zij de vaarplicht niet beschouwen als een 
..vordering van diensten" als bedoeld in artikel 33 van het 
Statuut. Ook blijkens de toelichting op artikel 33 gaat het daar 
vooral om de vordering van zaken en diensten ten behoeve 
van de krijgsmacht. Daar in het Statuut een afzonderlijk artikel 
(artikel 31) is gewijd aan de militaire dienstplicht en de bur-
gerdienstplicht, waartoe naar de opvatting van de onderge-
tekenden de vaarplicht behoort, is, zoals in de memorie van 
toelichting op het ontwerp-Rijkswet Vaarplicht is vermeld, aan-
sluiting gezocht bij artikel 31 Statuut en artikel 3 van de 
Defensiewetten. De ondergetekenden menen intussen dat er 
wel aanleiding is voor een verwijzing in de considerans naar 
de bij Rijkswet te stellen regelen; een zodanige verwijzing is in 
de nieuwe redactie toegevoegd. 

Artikel 1, onder b. Voor de definiëring van het begrip 
„schip" is, behoudens de invoeging: „geen oorlogsschip zijnde", 
gebruik gemaakt van de definitie van zeeschip in artikel 310 
van het Wetboek van Koophandel. De toevoeging „geen oor-
logsschip zijnde" dient om buiten twijfel te stellen dat dienst 
bij de marine in dit verband niet relevant is. De onderge-
tekenden menen dat het begrip „schip" door de in artikel 1, 
onder b, gegeven omschrijving voldoende bepaald is. „Schepen 
en vaartuigen, welke de Rijn, de Lek en de Waal en hun uit-
mondingen in zee of andere internationale wateren plegen te 
bevaren" worden in het besluit van 14 juni 1966 (Stb. 264) 
afzonderlijk vermeld naast „zeeschepen" in de zin van de Wet 
van 10 juni 1926 (Stb. 178) (de Zeebrievenwet). De Zeebrieven-
wet verwijst in artikel 2 voor „zeeschepen" weer naar artikel 
310 Koophandel. De eerderbedoelde „schepen en vaartuigen" 
vallen niet onder het begrip „schip" als gedefinieerd in artikel 
1, onder b, van het ontwerp-Vaarplichtwet en zij die slechts 
op de in het besluit genoemde internationale binnenwateren 
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varen zijn derhalve geen „zeeman" in de zin van de Vaarplicht-
wet en kunnen niet vaarplichtig worden. 

Ook het begrip „oorlogsschip" is naar de mening van de 
ondergetekenden voor de toepassing van de Vaarplichtwet vol-
doende bepaald. Naar de definitie, neergelegd in de Vilde 
Haagse Conventie van 1907 zijn oorlogsschepen „vaartuigen 
behorende tot de oorlogsvloot onder bevel van een militair 
commandant, waarvan de bemanning onderworpen is aan de 
militaire discipline". Als een schip aan deze criteria voldoet 
is het een oorlogsschip, ongeacht of het voor andere dan mili-
taire doeleinden wordt gebruikt. 

Artikel 1, onder d en f. De gevolgtrekking van de com-
missie dat bij toepassing van de Vaarplichtwet niet-vaarplichtige 
zeelieden doorgaans vreemdelingen zullen zijn kunnen de 
ondergetekenden in haar algemeenheid onderschrijven. Wel-
iswaar is het denkbaar dat Nederlanders, die van de vaarplicht 
zijun vrijgesteld of daarvan ontslagen zijn, niettemin op de 
koopvaardijvloot dienst zouden doen maar voorzover er niet-
vaarplichtige zeelieden zouden dienstnemen of zouden blijven 
varen zullen dat doorgaans wel vreemdelingen zijn. Dit zal 
inderdaad meebrengen dat voor vreemdelingen alleen die be-
palingen van de Vaarplichtwet zullen gelden, welke geen direct 
verband met de vaarplicht hebben. Dat zijn dan artikel 10 en 
de strafbepalingen vervat in de artikelen 16 en 20. Voor zover 
betreft de toepassing van artikel 10 zal de vreemdeling ook 
van het in artikel 12 neergelegde recht van beroep gebruik 
kunnen maken. 

In het voorlopig verslag heeft de commissie aangedrongen 
op een ruimere definitie van het begrip „zeeman" dan in 
artikel 1, onder d van het wetsontwerp is voorgesteld, teneinde 
mogelijke twijfel uit te sluiten dat ook andere schepelingen 
dan de radiotelegrafist die geen arbeidsovereenkomst met de 
reder hebben aangegaan onder die begripsbepaling vallen. 

Naar aanleiding van deze opmerking hebben de onderge-
tekenden dit punt aan een nadere beschouwing onderworpen. 
Zij zijn daarbij tot de conclusie gekomen, dat in bovenbedoelde 
definitie en in de memorie van toelichting op artikel 1, onder d, 
ten onrechte een te beperkte betekenis aan de term „schepe-
ling" is toegekend. Opgemerkt wordt dat de jurisprudentie van 
de H.R. (zie H.R. 15 januari 1940, N.J. 1940, nr. 410) de term 
„schepeling" ruim interpreteert, nl. in die zin dat schepelingen-
dienst is „arbeid aan boord van een schip ten behoeve van 
de zeevaart, waarvoor het gebezigd wordt, voor zover deze niet 
door de kapitein is verricht". De radiotelegrafist en andere 
schepelingen, die geen arbeidsovereenkomst met de reder maar 
met een ander hebben gesloten, moeten op grond van deze 
jurisprudentie geacht worden „schepeling" te zijn. 

Om deze reden stellen de ondergetekenden een wijziging van 
de definitie van het begrip „zeeman" voor als vermeld in de 
nota van wijzigingen bij deze memorie van antwoord onder II. 
Daarin wordt „zeeman" gedefinieerd als „de kapitein van een 
schip en ieder die krachtens overeenkomst gehouden is tot 
werk als schepeling aan boord van een schip. Ter toelichting 
op deze definitie diene nog, dat de woorden „die krachtens 
overeenkomst gehouden is" aangeven dat ook hij als „zeeman" 
wordt beschouwd die zich contractueel tot schepelingendienst 
verbonden doch tijdelijk niet aan boord feitelijk werkzaam is. 
De kapitein is in dit verband afzonderlijk vermeld daar een 
kapiteineigenaar zijn functie niet krachtens overeenkomst ver-
vult. 

Artikel 1, onder e. Ter beantwoording van de door de 
commissie gestelde vraag omtrent de mogelijke consequenties 
van de bepaling dat zij die uit hoofde van de (Nederlandse) 
Vaarplichtwet vaarplichtig zijn, behalve op Nederlandse ook 
op Surinaamse en Antilliaanse schepen in dienst gesteld kunnen 
worden, willen de ondergetekenden er allereerst op wijzen dat 
de bepaling van artikel 1, onder e, een uitvloeisel is van artikel 
5 van het ontwerp-Rijkswet Vaarplicht, waarin gesteld is dat 
de wet en de landsverordeningen, welke de vaarplicht regelen 
er in moeten voorzien, dat vaarplichtigen kunnen worden 
ingezet op schepen „onder de vlag van het Koninkrijk" d.w.z. 

zowel op Nederlandse als op Surinaamse als op Nederlandse 
Antilliaanse schepen. Er is van uitgegaan dat de Surinaamse 
en de Antilliaanse landsverordening, waarbij de vaarplicht voor 
die landen wordt geregeld, eenzelfde bepaling als artikel 1, 
onder e, van de Vaarplichtwet zullen inhouden. De situatie 
kan zich voordoen dat Nederlanders-niet-ingezetenen en niet-
Nederlandse inwoners van Nederland (behalve inwoners van 
Suriname of de Ned."Antillen; zie artikel 3 Vaarplichtwet) 
op grond van de Vaarplichtwet worden verplicht op Surinaamse 
of Nederlandse Antilliaanse schepen te varen terwijl Neder-
landers in Suriname of de Nederlandse Antillen niet verplicht 
kunnen worden op Nederlandse schepen dienst te doen. Dit 
zou het geval zijn ten aanzien van inwoners van Suriname of 
de Antillen indien in die landen geen landsverordening inzake 
de vaarplicht zou gelden. Indien dat echter wel het geval is 
zullen vaarplichtige inwoners van Suriname en de Nederlandse 
Antillen, gezien artikel 5 van de Rijkswet Vaarplicht, ook op 
Nederlandse schepen ingezet kunnen worden. 

Zoals in de memorie van toelichting op het ontwerp-Rijkswet 
Vaarplicht is uiteengezet is het al dan niet uitvaardigen van 
een landsverordening ter regeling van de vaarplicht voorbe-
houden aan de landswetgever. 

Voor wat betreft de werkzaamheden „ten behoeve van" 
schepen, bedoeld in artikel 1, sub e, delen de ondergetekenden 
het volgende mede. 

Hoewel het ontwerp-Vaarplichtwet geen restricties inhoudt 
ten aanzien van hen, de de vaarplichtige als werkgever kunnen 
worden toegewezen zullen naar mag worden aangenomen in 
de praktijk, mede gezien de voorgenomen vordering van de 
koopvaardijvloot, de vaarplichtigen in dienst treden van de 
overheid, met name van het overheidsorgaan dat in het bij-
zonder met het beheer van de gevorderde schepen zal zijn 
belast, de Bewindvoering Nederlandse Koopvaardij, rcssor-
terende onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit 
orgaan zal alsdan de functie van reder vervullen. Het ligt in 
de bedoeling dat de werkzaamheden „ten behoeve van sche-
pen", waarvoor vaarplichtigen soms als tijdelijke maatregel 
zullen worden aangewezen, zullen liggen binnen die reders-
functie van de overheid. Voor een belangrijk deel zal het der-
halve die werkzaamheden betreffen, welke onder normale 
omstandigheden in het walbedrijf van de rederij worden ver-
richt. 

Artikel 2. In de commissie is de vraag gesteld hoe gehan-
deld dient te worden indien door plotselinge oorlogsomstan-
digheden de Staten-Generaal niet meer bijeengeroepen kunnen 
worden terwijl de vaarplicht nog niet is afgekondigd. Een 
procedure als neergelegd in artikel 2 van het ontwerp-Vaar-
plichtwet komt voor in de meeste noodwetten, welke voorzien 
in de invoering van een bijzondere rechtstoestand. Om een 
snelle reactie op de buitengewone omstandigheden mogelijk 
te maken bepaalt artikel 2 dat de intrede van de bijzondere 
rechtstoestand wordt afgekondigd en - voor wat de onder-
havige wet betreft - de vaarplicht wordt opgelegd door de 
Kroon. 

Gezien het ingrijpende karakter van de maatregel moet de 
Kroon daarop een ontwerp-bekrachtigingswet indienen. Indien 
de Staten-Generaal niet meer bijeengeroepen kunnen worden, 
zou de vaarplicht daarna voortduren totdat zij door de Kroon 
weer wordt opgeheven volgens artikel 2, vijfde lid. of totdat 
de beëindiging van de vaarplicht bij wet wordt geregeld nadat 
het bijeenkomen van de Staten-Generaal weer mogelijk is 
geworden. De Regering heeft de nodige voorzieningen ge-
troffen opdat de totstandkoming van besluiten als de onder-
havige onder buitengewone omstandigheden zoveel mogelijk 
verzekerd is. 

Artikel 3, eerste lid. Voor wat de (Nederlandse) Vaarplicht-
wet betreft is de beperking tot mannelijke personen, neergelegd 
in artikel 3, een naleving van het bepaalde in artikel 3 van 
de Rijkswet Vaarplicht, dat de vaarplicht slechts wordt opge-
legd in geval van oorlog, oorlogsgevaar enz. ,.en enkel aan 
mannelijke personen". In de memorie van antwoord op het 
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ontwerp-Rijkswet Vaarplicht hebben de ondergetekenden de 
gronden uiteengezet, waarop de onderhavige beperking berust; 
zij menen daarnaar te mogen verwijzen. 

De commissie heeft voorts de vraag gesteld of de termijn 
van 10 jaar, vervat in het eerste lid van artikel 3, onder 2°, 
niet te lang is gezien het verloop onder de bemanning van de 
koopvaardij. De ondergetekenden zijn er zich van bewust, dat 
het toegenomen verloop onder het zeevarende personeel mee-
brengt, dat de gemiddelde vaartijd per zeeman korter is 
dan voorheen zodat de opgedane beroepservaring na het 
verlaten van de koopvaardijvloot eerder haar waarde zal ver-
liezen. Er moet dan ook mee worden gerekend dat velen van 
hen die b.v. na acht of negen jaar als vaarplichtigen aan boord 
zouden terugkeren aanvankelijk althans kwalitatief laag moeten 
worden aangeslagen. Het is ook denkbaar dat sommigen van 
hen in het geheel niet meer als zeeman bruikbaar zijn en 
daarom van de vaarplicht moeten warden ontslagen. Hoewel 
derhalve de combinatie van een sterk verloop en een termijn 
van ten hoogste tien jaar een lagere gemiddelde kwaliteit van 
vaarplichtige ex-zeelieden doet verwachten, menen de onder-
getekenden niettemin dat de termijn van 10 jaar als veilig-
heidsmarge ware te handhaven. Het blijft daarbij mogelijk, dat 
de veranderingen welke zich in het zeemansberoep voordoen 
- mede als gevolg van de technische ontwikkeling — het verloop 
wederom zullen doen afnemen. 

Artikel 3, derde lid. In het voorlopig verslag is de vraag 
gesteld „waarom voor de vrijstelling onder a niet een boven-
grens van 60 jaar wordt aangehouden". 

Daar de aanvang van het derde lid luidt: „Van de vaarplicht 
zijn vrijgesteld: a. personen ouder dan 60 jaar" . . . . enz. en 
gezien de aansluitende vraag van de commissie of het niet 
juister is de „leeftijdsgrens voor koopvaardij-officieren althans 
gelijk te stellen met de pensioengerechtigde leeftijd van offi-
cieren der Koninklijke Marine?" hebben de ondergetekenden 
aangenomen dat het woordje „niet" in de eerstaangehaalde 
vraag op een abuis berust en dat gedacht is aan de leeftijd van 
55 jaar, waarop marine-officieren pensioengerechtigd worden. 
Hoewel het niet duidelijk is of de commissie daarbij alleen 
koopvaardij-officieren op het oog heeft — in tegenstelling tot 
scheepsgezellen — delen de ondergetekenden in dit verband 
mede, dat ten aanzien van de leeftijdsgrens voor de vaarplicht 
is aangesloten bij de leeftijd waarop in de praktijk ingevolge de 
bepalingen omtrent het pensioenfonds voor de koopvaardij 
zeevarenden de koopvaardij met pensioen verlaten; zij achten 
het alleszins redelijk deze maatstaf als formele grens aan te 
houden. De medische keuring zal een verdere waarborg zijn, 
dat vaarplichtigen, die wegens hun leeftijd niet meer voor de 
dienst aan boord geschikt zijn, geen definitieve aanwijzing 
daartoe zullen ontvangen. 

In antwoord op de vraag of aan de vrijstelling onder b wel 
behoefte bestaat, gelet op de bevoegdheid voorzien in het vierde 
lid van artikel 3, merken de ondergetekenden op dat deze vrij-
stelling de bedoeling heeft om in beginsel aan de militaire 
dienstplicht voorrang te verlenen boven de vaarplicht. Het blijft 
daarbij altijd mogelijk dat het nut van betrokkene in zijn 
militaire functie wordt afgewogen tegen dat van de functie 
welke hij als vaarplichtige bij de koopvaardij zou vervullen 
en dat - indien het laatste zwaarder mocht wegen - door de 
werkelijke dienst bij de krijgsmacht op te schorten alsnog 
voorrang aan de vaarplicht wordt verleend. 

De commissie heeft terecht verondersteld dat bij de vrij-
stelling als geformuleerd onder c slechts gedacht is aan volken-
rechtelijke overeenkomsten als bedoeld in artikel 60 van de 
Grondwet. 

Naar de ondergetekenden in de memorie van antwoord in-
zake het ontwerp-Rijkswet Vaarplicht hebben medegedeeld be-
rust de vrijstelling van geestelijken niet op de overweging dat 
de hoedanigheid van geestelijke niet verenigbaar zou zijn met 
het vervullen van de vaarplicht maar is de onderhavige vrij-
stelling opgenomen om aan de uitoefening van het geestelijke 
ambt en ook aan de opleiding daartoe juist met het oog op 
buitengewone omstandigheden zo weinig mogelijk in de weg 
te leggen. 

Anderzijds voorzien de ondergetekenden ook geen behoefte 
aan de mogelijkheid om aan geestelijken de vaarplicht op te 
leggen ten einde deze voor de geestelijke verzorging van zee-
varenden op koopvaardijschepen in dienst te kunnen stellen. 
Indien de aanwezigheid van geestelijken op koopvaardijschepen 
voor dit doel onder buitengewone omstandigheden urgent 
mocht blijken zou toepassing van de vaarplicht, gezien het 
grote aantal schepen, toch slechts voor een zeer klein deel van 
de vloot een oplossing kunnen betekenen. De geestelijke ver-
zorging van zeevarenden zal als in vredestijd ook onder oor-
logsomstandigheden vrijwel uitsluitend tijdens hun verblijf aan 
de wal gerealiseerd moeten worden. Aangenomen mag worden 
dat zij die dan een geestelijk ambt bekleden daarin naar ver-
mogen zullen voorzien. 

De bepaling van artikel 3, derde lid, moet worden gezien als 
een mogelijkheid om naast de reeds in de wet vrijgestelde 
categorieën nog anderen groepsgewijs vrij te stellen indien de 
omstandigheden de wenselijkheid daartoe zouden doen ont-
staan. Zo zou afweging van het belang van de personeelsvoor-
ziening van de koopvaardijvloot tegen andere belangen kunnen 
leiden tot groepsgewijze vrijstelling van personen die elders 
vitale functies vervullen of wegens hun opleiding voor de ver-
vulling daarvan in aanmerking komen. 

Artikel 5, vierde lid. Bij de voorrang in het vierde lid van 
artikel 5 toegekend aan aanwijzingen ingevolge de Vaarplicht-
wet is, waar in dat verband van „onverenigbaar" wordt ge-
sproken, niet gedacht aan het uitspreken van onverenigbaar-
heid door enig gezag maar aan de feitelijke onmogelijkheid 
aanwijzingen uit hoofde van verschillende wetten gelijktijdig na 
te komen. 

Artikel 7. De bijzondere commissie dringt sterk bij de 
Regering aan grote spoed te maken met de totstandkoming van 
een regeling van de sociale rechtspositie van personen, die, 
terwijl een noodwet als de onderhavige van toepassing is, blij-
vend invalide worden of komen te overlijden. In dat verband 
hebben vele leden gevraagd naar de werkzaamheden van de in 
de toelichting bedoelde speciale commissie ter zake en de 
resultaten ervan. Dienaangaande kan worden opgemerkt, dat 
deze materie reeds bij de behandeling van het eerste ontwerp 
Noodwet Arbeidsvoorziening op ambtelijk interdepartementaal 
niveau in studie was. Deze studie is uitgemond in een rapport, 
dat in december 1965 is uitgebracht. De behandeling van dit 
rapport is tot dusverre voornamelijk gestuit op de voorrang, 
welke aan de totstandkoming van nieuwe sociale verzekerings-
wetgeving moest worden gegeven. In overeenstemming met het 
vorenstaande heeft de eerste ondergetekende bij de behandeling 
van zijn begroting 1969 op vragen van de Kamer dan ook 
geantwoord, dat eerst een zekere afronding van de sociale ver-
zekering tot stand moet komen alvorens aan de voorbereiding 
van een afzonderlijke voorziening in geval van invaliditeit en 
overlijden tijdens de uitoefening van de burgerdienstplicht, 
waaronder de vaarplicht, kan worden begonnen. 

Ook nu heeft de sociale verzekeringswetgeving een afron-
ding als hiervoor bedoeld nog niet gekregen. Met name kan 
hier worden vermeld, dat nog gewacht wordt op de totstand-
koming van de volksverzekering inzake arbeidsongeschiktheid. 
Overigens is er sedert het uitbrengen van bedoeld rapport zo-
veel tijd verstreken, waarin een aanvulling van de sociale ver-
zekeringen heeft plaatsgevonden en waarin nieuwe plannen op 
die terrein gestalte hebben gekregen, dat het de ondergeteken-
den noodzakelijk voorkomt de in dat rapport gestelde con-
clusies aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Het inter-
departementale overleg hierover zal op korte termijn in gang 
worden gezet. 

Vanzelfsprekend mag het vorenstaande er niet toe leiden, dat 
de sociale rechtspositie van vaarplichtigen en overige burger-
dienstplichtigen niet zou zijn geregeld. In dat opzicht hebben de 
ondergetekenden begrip voor de zienswijze van deze vele leden, 
dat „een pakket van rechten tegelijkertijd gereed dient te zijn 
met een pakket van plichten" en is het van belang erop te 
wijzen, dat in artikel 6 van het voorliggende wetsontwerp op 
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analoge wijze als voor de burgerdienstplichtigen in de zin van 
de inmiddels door de Tweede Kamer aanvaarde Noodwet Ar-
beidsvoorziening is bepaald, dat de vaarplichtige door zijn aan-
wijzing als zodanig geacht wordt van rechtswege een arbeids-
overeenkomst te hebben aangegaan met degene, in wiens dienst 
hij treedt. Daarin ligt onder meer opgesloten, dat de sociale 
verzekeringswetgeving op de vaarplichtige van toepassing is. 
Hoe een adequate voorziening ter zake van invaliditeit en over-
lijden in geval van situaties, waarvoor de noodwetten in het 
leven zijn of worden geroepen er overigens ook uit zou moe-
ten zien, de sociale verzekeringswetgeving, bestemd voor nor-
male tijden, zal een onmisbare schakel vormen bij de opbouw 
daarvan. In het licht daarvan kan dan ook gesteld worden, dat 
terecht voorrang is verleend aan afronding van de sociale ver-
zekeringswetgeving. De regeling van de sociale rechtspositie 
der vaarplichtigen laat aan duidelijkheid niet te wensen over. 
Een andere vraag is, of die rechtspositie optimaal genoemd 
kan worden. Indien men, zoals vele andere leden kennelijk be-
doelen, daaronder moet verstaan, dat „vaarplichtigen en allen, 
die in noodsituaties verplicht worden tot dienst ten behoeve 
van het land, op dezelfde voet behandeld worden als militairen 
in werkelijke dienst in dezelfde omstandigheden", moet het 
antwoord wel ontkennend luiden. 

In dit verband mogen de ondergetekenden in herinnering 
brengen het hiervoor aangekondigde interdepartementale over-
leg. Eerst na voltooiing daarvan zal ter zake een beslissing 
kunnen worden genomen; zij menen zich daarom thans van 
een uitspraak omtrent het niveau van de uitkeringen te mo-
gen onthouden. 

Verschillende andere leden kwam het gewenst voor, dat de 
onderhavige wet een behoorlijke grondslag biedt voor de finan-
ciële tegemoetkoming aan weduwen en wezen die de vaarplich-
tige achterlaat ingeval van overlijden tijdens de uitoefening van 
de vaarplicht. Deze leden wilden die regeling niet geheel aan 
de algemene maatregel van bestuur overlaten. Voor het geval 
dat daaraan na het bovenstaande nog behoefte mocht bestaan, 
willen de ondergetekenden hierbij uitdrukkelijk stellen, dat de 
toepasselijkheid van de sociale verzekeringswetgeving op de 
vaarplichtigen als zodanig ~ inclusief de daarbij behorende 
grondslag voor de financiële tegemoetkoming aan weduwen en 
wezen - niet van de in de aanhef van het onderhavige artikel 7 
bedoelde algemene maatregel van bestuur afhankelijk is, doch, 
voor zover nodig, met de van rechtswege ontstane arbeidsover-
eenkomst of het zijn van ingezetene is gegeven. 

Uit het bovenstaande moge duidelijk zijn geworden dat de 
„algemene voorwaarden der dienstbetrekking", behandeld in 
artikel 7, niet moeten worden gezien als een geheel nieuw com-
plex van arbeidsvoorwaarden, speciaal voor vaarplichtigen 
samengesteld, maar veeleer als een consolidatie van hetgeen in 
de ca.o. is vastgelegd te zamen met die bepalingen, welke de 
buitengewone omstandigheden additioneel noodzakelijk of wen-
selijk maken. De „Commissie Dienstvoorwaarden Vaarplicht" 
werd in 1962 door de toenmalige Minister van Verkeer en 
Waterstaat in overeenstemming met zijn ambtgenoot van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid ingesteld met het oog op het in 
artikel 7 voorgeschreven overleg en in de verwachting dat in-
diening van het ontwerp-Vaarplichtwet op korte termijn zou 
plaatsvinden. De samenstelling van deze commissie voorziet in 
drie leden, waaronder de voorzitter, vanwege de Minister van 
Verkeer en Waterstaat, twee vanwege de Minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, vier leden van werkgeverszijde en 
vier van werknemerszijde. De commissie, die o.m. tot taak 
heeft te adviseren omtrent de inhoud van de algemene voor-
waarden der dienstbetrekking, is echter in afwachting van de 
totstandkoming van de Vaarplichtwet, niet bijeengeroepen en 
er is dan ook vooralsnog geen termijn voor het uitbrengen van 
een advies gesteld. 

De noodzakelijkheid tot afwijking van de c.a.o. ten ongunste 
van de vaarplichtige wordt ingevolge artikel 7 door de beide 
hiervoorgenoemde Ministers beoordeeld na overleg met werk-
gevers en werknemers. Daar de beschikking, waarbij de algc-
mene voorwaarden der dienstbetrekking worden vastgesteld een 

algemeen verbindend voorschrift is, zal daartegen geen beroep 
openstaan. 

Naar aanleiding van de vraag in hoeverre in de „algemene 
voorwaarden" kan worden afgeweken van de bepalingen van 
dwingend recht in het Wetboek van Koophandel en het B.W. 
delen de ondergetekenden het volgende mede. In artikel 450c 
van dat Wetboek wordt een aantal andere artikelen van de 
Vierde Titel (Van de Schepelingen) genoemd, waarvan door 
partijen bij overeenkomst niet kan worden afgeweken. De uit-
zonderlijke omstandigheden, waaronder de vaarplicht zal 
gelden, brengen mede dat ook van de juistbedoelde bepalingen 
zo nodig afgeweken moet kunnen worden. In hoeverre dat het 
geval zal zijn valt bezwaarlijk te voorzien. Hetzelfde geldt voor 
soortgelijke bepalingen in de Zevende Titel A van het Derde 
Boek van het B.W. In elk geval geldt daarvoor dezelfde pro-
cedure als voor eventueel noodzakelijke afwijking van c.a.o.-
bepalingen. 

De wijziging van artikel 7, voorzien onder III van de nota 
van wijzigingen is noodzakelijk in verband met de totstand-
koming van de Wet op de loonvorming, waarbij de derde titel 
van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 is 
ingetrokken. 

Artikel 8. Op de vragen door de commissie gesteld omtrent 
de uitwerking van artikel 8 van het ontwerp-Vaarplichtwet 
menen de ondergetekenden het volgende te kunnen antwoor-
den. De regeling voorzien in dit artikel is te beschouwen als 
een noodzakelijke aanvulling van het in de artikelen 5 t /m 7 
neergelegde systeem, dat hem die als vaarplichtige wordt op-
geroepen een dienstbetrekking wordt aangewezen volgens de 
hiervoor behandelde algemene voorwaarden. Daar de vaar-
plicht bedoeld is om het bemand houden van de Nederlandse 
koopvaardijvloot onder oorlogsomstandigheden zoveel moge-
lijk te verzekeren, zal regel zijn dat de vaarplichtige zijn 
levensonderhoud ontleent aan de algemene voorwaarden van 
een dienstbetrekking als bedoeld in de artikelen 6 en 7. De 
dienstbetrekking zal vrijwel terstond na de aanmeldings- en 
keuringsformaliteiten een aanvang nemen en indien er voor 
kortere tijd geen werk voor de betrokkene als vaarplichtige 
mocht zijn zal dit als regel ook niet beëindiging van de dienst-
betrekking meebrengen. 

Indien de vaarplichtige op het tijdstip waarop hij voor de 
vaarplicht wordt opgeroepen werk aan de wal heeft wordt de 
daarop betrekking hebbende arbeidsovereenkomst volgens ar-
tikel 6, tweede lid, eerst geschorst op het moment waarop de 
dienstbetrekking als vaarplichtige aanvangt en de oorspron-
kelijke arbeidsovereenkomst herleeft derhalve zodra de dienst-
betrekking als vaarplichtige eindigt, behoudens de uitzonde-
ringen vermeld onder a en b. Valt te voorzien dat er voor 
langere tijd voor de betrokkene geen emplooi als vaarplichtige 
zal zijn dan zal naar mag worden verwacht ontslag van de 
vaarplicht volgen, opdat hij in het arbeidsproces aan de wal 
kan terugkeren. Slechts indien de oorspronkelijke, door de 
vaarplicht onderbroken arbeidsovereenkomst valt onder de 
uitzonderingen van artikel 6, tweede lid, onder a of b, en in-
dien terugkeer in het arbeidsproces aan de wal na ontslag van 
de vaarplicht ten gevolge der omstandigheden ongewenst is of 
onmogelijk - b.v. bij het aanhouden van een vaarplichtige 
reserve buiten Nederland - en er bovendien geen termen aan-
wezig zijn om de dienstbetrekking als vaarplichtige te continu-
eren, zou de vaarplichtige voor zijn levensonderhoud moeten 
terugvallen op de regeling voorzien in artikel 8. De onderge-
tekenden menen, dat als norm voor een „behoorlijk" levens-
onderhoud zal moeten gelden het inkomsten-niveau voortko-
mende uit zijn laatste dienstbetrekking als vaarplichtige. Daar 
de regeling van artikel 8 als aanvullend moet worden gezien 
zijn er geen termen voor uitkering aanwezig voorzover de vaar-
plichtige tijdelijk inkomsten uit andere werkzaamheden zou 
genieten of indien hij niet bereid zou zijn hem aangeboden 
passende arbeid te verrichten - „passend" in eerste instantie 
ter beoordeling van het overheidsorgaan met de uitvoering van 
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de regeling belast; tegen de beslissing dienaangaande van dat 
orgaan zal beroep openstaan overeenkomstig artikel 12 van 
het wetsontwerp. Bij de zinsnede inzake behoorlijk levenson-
derhoud „op andere wijze verzekerd" werd niet gedacht aan 
arbeid van de echtgenote, spaargelden of dergelijke doch aan 
b.v. enige andere overheidsuitkering aan de vaarplichtige, 
welke hem reeds levensonderhoud naar de hiervoorbedoelde 
norm verschaft. De algemene maatregel van bestuur, waarvoor 
het ontwerp nog niet is opgesteld, zal o.m. op juistvermelde 
overwegingen berusten. 

Artikel 9. Naar de opvatting van de ondergetekenden zullen 
voorschriften als bedoeld in artikel 9, gegeven in het belang 
van de gezondheid van vaarplichtigen, ook de verplichting tot 
vaccinatie kunnen omvatten. Daar vaccinaties, gezien het in 
vele landen geldende vereiste van vaccinatie als voorwaarde 
voor de toelating van vreemdelingen, in de zeevaart een ver-
trouwd begrip zijn, voorzien zij nauwelijks principiële bezwa-
ren daartegen. 

Naar aanleiding van de vraag of uitzonderingen kunnen 
worden toegestaan willen de ondergetekenden wijzen op de 
laatste zin van artikel 9, eerste lid, waar bepaald wordt dat de 
verplichting tot opvolging van geneeskundige voorschriften 
niet geldt indien en voorzover door of vanwege de Minister 
wordt beslist dat het niet opvolgen gerechtvaardigd is. Of het 
weigeren van een voorgeschreven vaccinatie al dan niet ge-
rechtvaardigd wordt geoordeeld zal uiteraard mede afhangen 
van de omstandigheden. Tegen de beslissing zal beroep ex. 
artikel 12 openstaan. 

Artikel 10. Mede naar aanleiding van de door de commissie 
gestelde vragen inzake het in gevaar brengen van „de belangen 
van het Koninkrijk" als grond voor het van boord verwijderen 
van schepelingen hebben de ondergetekenden in punt IV van 
de nota van wijzigingen deze grond doen vervallen. Daar 
eventuele verwijdering van boord toch vooral moet worden 
gezien als een maatregel in het belang van het schip en zijn 
opvarenden zal in verreweg de meeste gevallen gesteld kunnen 
worden, dat de betrokkene door zijn optreden de orde aan 
boord of de veiligheid van het schip bedreigt. Brengt hij noch 
het een noch het ander maar wel b.v. de veiligheid van het 
Koninkrijk in gevaar, dan zal de kapitein als regel kunnen 
optreden op grond van verdenking van een strafbaar feit, 
waartoe de artikelen 539g e.v. Sv. hem de bevoegdheid geven. 
Gezien het moeilijk te definiëren begrip „belangen van het 
Koninkrijk" menen de ondergetekenden dat in artikel 10 vol-
staan kan worden met de orde aan boord en de veiligheid van 
het schip. 

Het bepaalde in artikel 10, derde lid, is te zien als een uit-
breiding onder buitengewone omstandigheden van het voor-
schrift van artikel 3586 Wetboek van Koophandel betreffende 
het terugbrengen van hulpbehoevende Nederlandse zeelieden 
naar Nederland. De ondergetekenden zijn er zich van bewust 
dat tengevolge der oorlogsomstandigheden het doel, beoogd 
met het onderhavige voorschrift, niet steeds zal worden be-
reikt. De kapitein, die overweegt van zijn bevoegdheid tot ver-
wijdering van boord gebruik te maken zal zich dan ook in het 
belang van de betrokkene hebben af te vragen in hoeverre 
redelijkerwijs gerekend mag worden op diens spoedige terug-
keer uit de betrokken haven naar zijn land van herkomst. 

Overwegingen als deze kunnen mede een rol spelen ten aan-
zien van de vraag of er aanleiding is tot tuchtrechtcrlijke ver-
volging van de kapitein wegens misbruik van zijn recht over-
cenkomstig het tweede lid van artikel 11. 

Indien het optreden van de zeeman, dat voor de gezag-
voerder aanleiding geeft tot gebruikmaking van zijn bevoegd-
heid uit artikel 10, een strafbaar feit inhoudt zal laatstge-
noemde voor zover mogelijk hebben te handelen overeenkom-
stig Titel VI A van het Vierde Boek van het Wetboek van 
Strafvordering (strafvordering buiten het rechtsgebied van 
een rechtbank). Uiteraard zal het ook in dezen afhankelijk zijn 
van de aard der oorlogsomstandigheden of de betrokkene dien-
tengevolge met de strafrechter in aanraking komt. 

Artikel 11. De in de commissie gerezen twijfel omtrent de 
vraag of de Raad voor de Scheepvaart in de onderhavige bij-
zondere omstandigheden wel de aangewezen instantie is voor 
de beoordeling van het optreden van een kapitein wordt door 
de ondergetekenden niet gedeeld. De Raad zal hebben te be-
oordelen of het optreden van de kapitein in zodanige mate 
onredelijk is ten opzichte van de betrokken schepeling - gezien 
de mate waarin gevaar voor de orde aan boord of de veilig-
heid van het schip redelijkerwijs te duchten was - dat zijn op-
treden valt aan te merken als misbruik van de hem in artikel 
10 verleende bevoegdheid. Deze beoordeling verschilt naar 
het oordeel van de ondergetekenden in wezen nauwelijks van 
de beoordeling, welke van de Raad voor de Scheepvaart wordt 
gevraagd bij het onderzoek inzake een beweerde misdraging 
van de kapitein ten opzichte van schepelingen als voorzien in 
artikel 48 van de Schepenwet. Zij zien vooralsnog geen nood-
zaak de Raad hiertoe met bijzondere deskundigen uit te 
breiden. 

De kapitein zal, indien zijn schip zich in vijandelijk of bezet 
gebied bevindt, in de regel geen gelegenheid hebben de Minis-
ter van zijn optreden in kennis te stellen. 

Artikel 12. De ondergetekenden ontveinzen zich niet dat 
de realisering van het in artikel 12 vervatte beroepsrecht onder 
oorlogsomstandigheden belemmeringen zal kunnen ontmoeten. 
Zij die zich in vijandelijk gebied bevinden zullen zich in het 
geheel niet op de Nederlandse wetgeving kunnen beroepen. 
Deze situatie, waaraan de wet uiteraard niet tegemoet zou 
kunnen komen, vermindert echter naar de mening van de on-
dergetekenden niet de waarde van de geboden beroepsprocedure 
voorzover deze voor belanghebbenden ook in de praktijk open 
zal staan. 

Ten aanzien van de vraag omtrent de openbaarheid van de 
adviezen van de commissie en de beslissingen van de Minister 
zouden de ondergetekenden willen stellen dat deze in beginsel 
openbaar zullen zijn. Voorzover zij echter nog tijdens de 
buitengewone omstandigheden worden gegeven zullen overwe-
gingen betreffende de veiligheid van de Staat beperkingen van 
die openbaarheid onvermijdelijk kunnen maken. 

Artikel 13. Als basis voor het register van potentieel vaar-
plichtigen bedoeld in artikel 13 zal dienen de administratie 
betreffende aan- en afmonstering, welke ingevolge de hoofd-
stukken II en III van het Schepelingenbesluit door het Hoofd 
van de Scheepvaartinspectie wordt bijgehouden. Beëindiging 
van de dienst aan boord kan langs deze weg worden vastge-
steld. Het register van personen aan wie de vaarplicht kan 
worden opgelegd zal niet openbaar zijn in die zin dat een ieder 
alle door hem gewenste gegevens daaruit kan verkrijgen. 

Een gewezen zeeman zal echter in de gelegenheid zijn van 
de op hem zelf betrekking hebbende gegevens kennis te nemen. 
Het ligt in de bedoeling ex-zeevarenden, die in het register 
worden opgenomen daarvan van overheidswege in kennis te 
stellen evenals van de doorhaling van hun naam in het register. 
Intussen hebben de ondergetekenden aanleiding gevonden in 
punt V van de nota van wijzigingen het eerste lid van artikel 13 
in dier voege te wijzigen dat de verwijzing naar artikel 3, 
eerste lid wordt vervangen door een verwijzing naar artikel 3 
zonder meer om bij de samenstelling van het register met de 
overige leden van artikel 3 rekening te kunnen houden. 

Artikel 16. Tot op zekere hoogte kunnen sabotagedaden, 
toegebracht aan schepen, worden vervolgd op grond van de 
artikelen 168 of 352 van het Wetboek van Strafrecht. Voor 
strafbaarheid ingevolge artikel 168 is echter vereist dat van de 
handeling levensgevaar voor anderen te duchten is. De onder-
getekenden menen evenwel dat in buitengewone omstandig-
heden ter bescherming van de belangen van het Koninkrijk 
sabotagedaden, welke ernstige beschadiging aan een schip 
ten gevolge hebben, ook strafbaar behoren te zijn indien zij 
geen levensgevaar voor anderen meebrengen. Artikel 352 eist 
weliswaar niet een zodanig gevolg doch kan alleen tot straf-
baarheid leiden wanneer de handeling als „vernieling" of „on-
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bruikbaarmaking" van het schip kan werden aangemerkt en is 
daarom in het onderhavige verband eveneens te beperkt van 
strekking. 

Gezien het bepaalde van artikel 2 van het ontwerp-Vaar-
plichtwet kan artikel 16 slechts bij Koninklijk besluit in 
werking worden gesteld in geval van oorlog, oorlogsgevaar 
daaraan verwante of daarmede verbandhoudende buitengewone 
omstandigheden. 

Artikel 17. Over het algemeen zal het aan kapiteins wel 
bekend zijn welke autoriteiten bevoegd zijn aanwijzingen te 
geven als in artikel 17 bedoeld. Het verband, waarin deze term 
wordt gebruikt, wijst erop dat het hier gaat om aanwijzingen, 
welke verband houden met de veiligheid van het schip en de 
opvarenden, zodat hier te denken valt aan marine-autoriteiten, 
haven- of scheepvaartautoriteiten, kustwacht e.d. Als het mocht 
gaan om bindende aanwijzingen, anders dan die welke in terri-
toriale wateren voor de hand liggend door autoriteiten van de 
kuststaat worden gegeven, zal de kapitein ervan op de hoogte 
zijn gesteld, welke autoriteiten aanwijzingen kunnen geven, 
welke hij als bindend moet beschouwen. Daar het ook eerst ten 
tijde der buitengewone omstandigheden vaststaat met welke 
mogendheden het Koninkrijk verbonden is, zullen de kapiteins 
daaromtrent van overheidswege moeten worden ingelicht. 

Artikel 18. De ondergetekenden hebben naar aanleiding van 
de opmerking in het voorlopig verslag over de strafmaxima 
van artikel 18 het karakter van het daar omschreven vergrijp 
nader afgewogen en vergeleken met de overige delicten van het 
wetsontwerp. Als gevolg daarvan stellen zij voor de bedoelde 
strafmaxima tot de helft terug te brengen. In de nota van wijzi-
gingen is hierin voorzien. 

Artikel 20. Dit artikel kan evenmin als artikel 16 in ge-
wone tijden van toepassing zijn, daar het volgens artikel 2 
van het wetsontwerp niet van kracht is totdat het in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede verband-
houdende buitengewone omstandigheden uitdrukkelijk in wer-
king wordt gesteld. 

Artikel 24. Marine-officieren die krachtens artikel 24 be-
last zullen zijn met het opsporen van feiten, bij of krachtens 
de Vaarplichtwet strafbaar gesteld, zullen als opsporingsambte-
naren ingevolge artikel 25 bevoegd zijn zich te allen tijde aan 
boord van Nederlandse koopvaardijschepen te begeven, indien 
zij dat voor een goede vervulling van hun taak redelijkerwijs 
nodig kunnen oordelen, ook in volle zee. De kapitein zal dat 
op grond van deze artikelen moeten gedogen. In hoeverre op-
sporingsambtenaren de hun als zodanig door de Nederlandse 
wet toegekende bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen op 
het grondgebied van een vreemde staat zal afhangen van de 
in het betrokken land geldende voorschriften alsmede van de 
eventueel tussen dat land en Nederland bij verdrag of anders-
zins ter zake getroffen regeling. Het feit dat de vreemde staat 

een verbonden mogendheid is brengt niet zonder meer zo'n 
regeling mede al ligt het voor de hand dat met de bondgenoten 
gemakkelijker regelingen ter zake zullen kunnen worden ge-
troffen. 

In antwoord op de vraag of er algemene richtlijnen bestaan 
die bij varen onder oorlogomstandigheden de verhouding rege-
len tussen de koopvaardijkapiteins en de officieren van de 
Marine delen de ondergetekenden het volgende mede. Onder 
de „voorschriften met betrekking tot oorlog en oorlogsgevaar" 
gegeven in hoofdstuk XII van het Schepenbesluit bepaalt ar-
tikel 168 dat de kapitein verplicht is de hem vanwege de Chef 
van de Marinestaf ter hand te stellen bescheiden te aanvaarden, 
daarvan kennis te nemen en de daarbij gegeven aanwijzingen 
op te volgen. Bepaalde richtlijnen voor het varen onder oorlogs-
omstandigheden zijn op die wijze reeds in vredestijd uitgevaar-
digd. Daarnaast zullen op grond van artikel 5 van de Vaar-
plichtwet door of vanwege de Minister van Verkeer en Water-
staat - en door deze ook als „reder" indien het schip gevorderd 
is - zo nodig richtlijnen kunnen worden verstrekt omtrent het 
opvolgen van orders door de Marine gegeven ter beveiliging van 
de vaart en ter regeling van het zeeverkeer onder buitengewone 
omstandigheden. 

Tot dusver zijn, voor zover aan marine-officieren in bij-
zondere wetten opsporingsbevoegdheden worden toegekend, 
steeds met name de officieren van het korps zee-officieren voor 
die functie aangewezen. Naar het oordeel van de Minister van 
Defensie is er geen reden dit systeem voor wat betreft de 
Vaarplichtwet te doorbreken. 
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