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9427 (R625), 9975 (R 684) en 10 339 
(Tweede Kamer) 

VOORLOPIG VERSLAG van de vaste Commissies voor 
Verkeer en Waterstaat en voor Sociale Zaken omtrent: 
1. het ontwerp van Rijkswet houdende voorzieningen op 

het gebied van de zeescheepvaart in buitengewone om-
standigheden (9427 (R625)) (zitting 1967-1968); 

2. het ontwerp van Rijkswet, houdende vaarplicht in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of 
daarmede verband houdende buitengewone omstandig-
heden (9975 (R684)) (zitting 1968-1969); 

3. het ontwerp-Vaarplichtwet (10 339) (zitting 1968-
1969). 

De leden van de fractie van de P.v.d.A. memoreerden, dat 
de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat bij de behande-
ling van de onderhavige wetsontwerpen in de Tweede Kamer 
nader is ingegaan op de door de Minister-President aangekon-
digde maatregelen met betrekking tot het behoud van de koop-
vaardij, waarbij een termijn van ongeveer drie weken werd ge-
noemd (zie Handelingen Tweede Kamer, zitting 1971-1972, 
blz. 2686, linkerkolom). 

Deze leden vroegen zich af, of deze maatregelen reeds zijn 
genomen en, zo ja, of deze bekend gemaakt kunnen worden. 

De leden van de fractie van de V.V.D. vroegen, of artikel 
25, lid 5, van het ontwerp van wet 9427 (R 625) uitsluitend 
zal gelden voor het vonnis van de rechtbank of evenzeer voor 
de uitspraak van de hoven (genoemd in art. 24, lid 4, 2°) . 

De leden van de fractie van de C.H.U. vroegen, welke situ-
atie zou ontstaan, wanneer in Suriname en de Nederlandse 
Antillen geen verordening tot stand zou komen als in artikel 2 
van het ontwerp Rijkswet 9975 (R 684) is bedoeld. Zijn de 
bewindslieden in dat geval van mening, dat de wettelijke rege-
ling, zoals die zal gelden voor Nederland, dan toepassing zou 
kunnen vinden? 

De fractie van de P.S.P. achtte het algemene uitgangspunt 
van de drie onderhavige wetsontwerpen in hoge mate aanvecht-
baar. De verleiding immers om in tijd van oorlog alle macht 
in handen te leggen van enkelen, wier bedoeling is, die oorlog 
tot een voor de eigen partij zo goed mogelijk einde te brengen 
en die oorlog derhalve zo lang mogelijk vol te houden - het-
geen betekent: die oorlog zo lang mogelijk te doen volhouden 
door hen over wie zij die macht hebben - is naar de mening 
van het lid, aan het woord, „oeroud". Het is echter, zo ver-
volgde hij, een gevaarlijke mythe, te menen, dat het bezwijken 
voor die verleiding het beëindigen van een oorlog bespoedigt 
of het beperken van zijn schade bevordert. Oorlogsnoodwetten 
zijn, aldus dit lid, naar hun eigen aard uit den boze en de drie 
onderhavige maken zijns inziens daarop geen uitzondering. 
Afgezien van deze algemene stellingname bevallen - naar het 
oordeel van het aan het woord zijnde lid - de gedrukte stukken 
en de verklaringen van de bewindslieden bij de mondelinge 
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behandeling van deze ontwerpen in de Tweede Kamer aan-
vechtbare stellingen. 

De P.S.P.-fractie vervolgde haar betoog met de opmerking, 
dat de vier verschillende ingrepen op grond van het ontwerp 
9427 (R 625) zeer verschillende rechten aantasten en dat het 
voorts niet duidelijk is geworden, dat de rechtsgevolgen van 
die aantastingen ook reeds daarin verschillen, dat weigering 
door een kapitein geheel anders dient te worden beschouwd, 
al naar gelang het gaat om óf het bevel zijn koers te veranderen 
en waarheen, óf bepaalde zaken in zijn scheepsruim toe te 
laten óf te varen op een schip, waarvan bezit of zelfs eigen-
dom aan de reder is onttrokken. 

Bij de vordering van gebruik en bezit of eigendom krachtens 
artikel 16 maakt het, aldus dit lid, zowel principieel als feitelijk 
zeer veel uit, of gevorderd wordt voor handelsvaart dan wel 
voor rechtstreekse oorlogshandelingen. De vergoeding bij ver-
loren gaan van het schip, ten gevolge van de vordering, krach-
tens de artikelen 13 en 17, wordt immers wel in beginsel ge-
steld op de vervangingswaarde, maar de argumenten om ver-
goeding van die vervangingswaarde niet met zoveel woorden 
te waarborgen zijn naar het oordeel van dit lid zwak (zie 
memorie van toelichting blz. 10, artikel 13). Het risico van een 
zeeschip, dat niet als deel van oorlogvoering op zee vaart, is 
- naar mag worden aangenomen - minder groot dan dat van 
een zeeschip, dat bewust als deel van oorlogsvoering wordt ge-
bruikt. Bovendien zou de Staat door die vordering ieder risico 
moeten overnemen. Een beroep op de economische „puin-
hoop" aan het eind van een oorlog gaat naar het inzicht van 
deze fractie niet op. 

De regeling der vrijstellingen in de wetsontwerpen 9975 
(R 684) en 10 339 is naar het oordeel van de fractie, aan het 
woord, onbevredigend. De oorzaak is in de eerste plaats de 
— moreel ongeoorloofde - vaagheid bij het opleggen van vaar-
plicht, omdat die vaarplicht haars inziens rechtstreeks deel-
name aan oorlogshandelingen kan inhouden naast instand-
houding van de koopvaardijvloot. 

De tweede oorzaak, zo vervolgde dit lid, is het slaafse na-
volgen van de vrijstellingsbepalingen uit de Dienstplichtwet voor 
hen, die een geestelijk ambt bekleden of tot zodanig ambt 
worden opgeleid, hoewel er in tijd van oorlog, spanning en ge-
vaar veel meer redenen bestaan voor vrijstelling voor geheel 
andere groepen personen dan deze. De vergelijking met de 
koopvaardijregeling gaat naar het oordeel van het lid, aan het 
woord, eveneens niet op. 

Wat de behandeling van gewetensbezwaarden betreft merkte 
het lid van de P.S.P.-fractie vervolgens op, dat het een in 
Nederland sinds lang aanvaard rechtsbeginsel is, dat - in elk 
geval erkende — gewetensbezwaarden niet mogen worden inge-

zet voor taken, die naar hun aard hulp verlenen aan oorlogs-
geweld. 

Het feit, dat de vrijstelling wegens het bekleden van een 
geestelijk ambt in de praktijk nimmer tot noemenswaardige 
moeilijkheden aanleiding heeft gegeven (zie Handelingen blz. 
2688, rechterkolom) is een stelling, die naar het inzicht van 
dit lid te ver gaat. Bij bestudering van de dienstweigerings-
statistieken kunnen de bewindslieden zien, dat telkenjare enige 
tientallen Jehova's Getuigen gevangenisstraffen uitzitten - om-
dat zij — zelfs de pioniers - niet als bekleders van een geestelijk 
ambt werden erkend - alleen al sinds 1965 329 personen, sinds 
1952 714. Ook in verband met de weigering van de verplich-
tingen voortvloeiende uit de Wet op de Noodwachten zijn er 
min of meer regelmatig strafzaken. In verband hiermede vroeg 
hij, of de bewindslieden de statistische gegevens daarover kun-
nen publiceren. 

Vastgesteld, 11 april 1972. 
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