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I. De considerans wordt gelezen: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het noodzake-

lijk is regelen te stellen betreffende de vaarplicht in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of daarmede ver-
bandhoudende buitengewone omstandigheden alsmede enkele 
met dat onderwerp samenhangende bijzondere straf- en tucht-
bepalingen vast te stellen, een en ander mede met het oog op 
bij Rijkswet te stellen algemene regelen betreffende de vaar-
plicht. 

II. Artikel 1, onder d, wordt gelezen: 
„zeeman": de kapitein van een schip en ieder die krach-

tens overeenkomst gehouden is tot werk als schepeling aan 
boord van een schip. 

III. In artikel 7 worden de woorden „door het College van 
Rijksbemiddelaars bindend vastgestelde regelingen en de daar-
bij behorende reglementen en andere bijlagen voor koopvaardij 
en visserij" vervangen door de woorden: krachtens artikel 5 
of 6 van de Wet op de loonvorming vastgestelde regelingen 
met betrekking tot arbeidsverhoudingen ter koopvaardij en ter 
visserij. 

IV. In artikel 10, eerste lid, vervallen de woorden „dan wel 
de belangen van het Koninkrijk". 

V. In artikel 13, eerste lid, vervallen de woorden „het 
eerste lid van". 

VI. Artikel 18 wordt gelezen: 
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geld-

boete van ten hoogste tweeduizend gulden wordt gestraft de 
kapitein die een verplichting als bedoeld in artikel 11, eerste 
lid, opzettelijk niet nakomt. 

2. Wanneer het niet nakomen van een van de in artikel 11, 
eerste lid, bedoelde verplichtingen aan de schuld van de kapi-
tein te wijten is, wordt hechtenis van ten hoogste zes maanden 
of geldboete van ten hoogste duizend gulden opgelegd. 
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