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I 

In antwoord op de vragen gesteld in het eindverslag om-
trent de ontwerpen-Rijkswet noodvoorzieningen scheepvaart 
(9472 (R625)) , Rijkswet Vaarplicht (9975 (R684)) en 
Vaarplichtwet (10 339) mogen de ondergetekenden het vol-
gende mededelen. 

Rijkswet noodvoorzieningen scheepvaart 

1. Het ligt in de bedoeling, dat de Rijkswet noodvoorzienin-
gen scheepvaart en de Rijkswet Vaarplicht, indien zij min of 
meer gelijktijdig het Staatsblad bereiken, gelijktijdig in werking 
worden gesteld. Gelijktijdige inwerkingtreding van deze beide 
rijkswetten is overigens in zoverre minder relevant dat de eerst-
genoemde rijkswet een volledige wettelijke regeling inhoudt ter-
wijl de laatstgenoemde slechts aanwijzingen bevat met het oog 
op het opstellen van wet en landsverordeningen ter regeling van 
de vaarplicht. 

2. Het besluit tot instelling van een centraal N.A.V.O.-koop-
vaardij-orgaan dankt zijn ontstaan aan een daartoe strekkend 
voorstel van het permanente overlegorgaan voor de zeescheep-
vaart, de „Planning Board for Ocean Shipping", welk voorstel 
daarop is aanvaard door de N.A.V.O.-raad. Deze procedure 
is te zien als een uitvoering van artikel 3 van het Noord-Atlan-
tisch Verdrag, waarin de partijen overeen zijn gekomen „ieder 
voor zich en tezamen, haar individueel en collectief vermogen 
om een gewapende aanval te weerstaan" te handhaven en te ont-
wikkelen „door voortdurend en op doelmatige wijze zichzelf te 
versterken en elkander hulp te verlenen". 

Deze procedure wordt gevolgd door vele regelingen en 
afspraken in N.A.V.O.-vcrband, wanneer geen staatsrechtelijke 
overwegingen gelden, welke een afzonderlijk verdrag vereisen. 

3. Het ontwerp voor een algemene maatregel van rijksbe-
stuur als bedoeld in artikel 24 van het ontwerp van rijkswet is 
nog niet gereed en overleg dienaangaande met belanghebbenden 
is ook niet aangevangen. 

De nadere regelen omtrent vaststelling der vergoedingen 
bedoeld in artikel 24 zullen niet alle in een enkele algemene 
maatregel van rijksbestuur kunnen worden samengevat. Op 
grond van de overwegingen, welke in de memorie van toelich-
ting en de memorie van antwoord ter zake van het onderwerp 
vergoedingen naar voren zijn gebracht, zullen bepaalde elemen-
ten van de vergoedingsregeling eerst na het einde der buitenge-
wone omstandigheden definitieve vorm kunnen aannemen. Daar 
echter in vele gevallen de uitkering van een al dan niet ge-
deeltelijke of eventueel voorlopige vergoeding terstond aan de 
orde zal komen bij toepassing van de onderhavige rijkswet, 
zullen de daarbij te volgen regelen zo spoedig mogelijk bij 
algemene maatregel van rijksbestuur moeten worden vastge-
steld. Het ligt in de bedoeling daarover met belanghebbenden 
van gedachten te wisselen zodra het interdepartementale ever-
leg met het oog op het daarbij van overheidswege te kiezen 
uitgangspunt zal zijn afgerond. 

4. Bij het vooroverleg tussen de drie regeringen hebben deze 
waar het ging om gevallen, waarbij toepassing van de onderha-
vige rijkswet met het oog op daarmee gemoeide belangen van 
Suriname en de Nederlandse Antillen incidenteel overleg met 
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deze landen wenselijk maakte, dat overleg willen zien in het 
kader van de ministerraad van het Koninkrijk, waarvan de 
gevolmachtigde ministers, die ingevolge artikel 8 van het Sta-
tuut namens hun regeringen handelen, deel uitmaken. Zij 
hebben daarom de voorkeur gegeven aan de formulering „Ge-
volmachtigde Minister" en zij zouden de suggestie van enige 
leden van de Staten van Suriname om deze woorden door 
„Regering"' te vervangen niet willen overnemen. 

Rijkswet Vaarplicht 

5. Naar de mening van de ondergetekenden hebben de Sta-
ten van de Nederlandse Antillen met hun voorbehoud de ken-
nelijke bedoeling gehad te voorkomen dat er een vaarplicht 
zal zijn voordat ook de rechtspositie van vaarplichtigcn wettelijk 
geregeld is. Een zodanige situatie zal worden voorkomen wan-
neer bij de landsverordening, waarbij de vaarplicht als zodanig 
wordt ingevoerd tegelijkertijd de rechtspositie van vaarplichtigen 
wordt geregeld. 

Daar de rijkswet, die naar eerder is uiteengezet zelf geen 
vaarplicht creëert maar algemene regels geeft (w.o. artikel 6) 
voor het geval dat de landswetgever overgaat tot regeling van 
de vaarplicht, er juist in voorziet dat wet en landsverordeningen, 
waarbij de vaarplicht wordt ingevoerd, een regeling van de 
rechtspositie van de vaarplichtige bevatten, is het juist van be-
lang dat de rijkswet geldt, m.a.w. in werking is getreden ten 
tijde dat de landsverordening tot stand komt. Het onderhavige 
voorbehoud behoort daarom niet te worden verbonden aan de 
inwerkingtreding van de Rijkswet Vaarplicht maar aan in-
voering van de vaarplicht in de Nederlandse Antillen, een aan-
gelegenheid welke de wetgever aldaar regardeert. 

In Suriname en de Nederlandse Antillen zijn nog geen lands-
verordeningen ter regeling van de vaarplicht tot stand gekomen; 
ook van ontwerpen dienaangaande is de ondergetekenden tot 
dusver niet gebleken. 

6. De overweging dat Nederlandse, Surinaamse en Neder-
lands-Antilliaanse zeelieden naar mag worden aangenomen 
gelijktijdig vaarplichtig zullen zijn en zonodig ook gelijktijdig 
op een zelfde schip als vaarplichtigen dienst zullen doen brengt 
de wenselijkheid mede van een gelijk regime van rechten en 
verplichtingen voor alle vaarplichtigen van het Koninkrijk, 
ongeacht hun herkomst. Daarop werd reeds gewezen in de toe-
lichting op artikel 2 van het ontwerp van rijkswet. Daar de drie 
hiervoor genoemde categorieën van zeelieden hun status als 
vaarplichtige zullen ontlenen onderscheidenlijk aan een Neder-
landse wet, een Surinaamse landsverordening en een Neder-
lands-Antilliaanse landsverordening, is het zaak dat het vereiste 
van gelijkheid in die wetgeving tot zijn recht komt. Het beginsel 
daarvan is neergelegd in artikel 2 van de rijkswet: „zoveel 
mogelijk op gelijke wijze" en dat slaat, zonder uitzondering, op 
alles wat de landswetgever regelt; ook op onderwerpen als in het 
verslag van de Staten met name genoemd. Het heeft naar de 
opvatting van de ondergetekenden daarom geen zin een kleiner 
of groter aantal punten afzonderlijk te noemen, te minder 
omdat daar toch ook het „zoveel mogelijk" voor blijft gelden. 
De clausule „zoveel mogelijk" achten zij onvermijdelijk omdat 
zonder deze, d.w.z. bij een vereiste van volstrekte gelijkheid de 
regeling van de vaarplicht in het Koninkrijk weliswaar niet 
formeel maar in wezen een regeling bij rijkswet zou zijn, het-
geen het Statuut nu eenmaal niet toelaat. Bovendien zou vol-
strekte gelijkheid ook niet altijd doelmatig zijn. Naar de opvat-
ting van de ondergetekenden moet voor de landswetgever de 
mogelijkheid openblijven om bij de wettelijke regeling zonodig 
rekening te houden met situaties en gebruiken, specifiek voor 
het betrokken land. 

De ondergetekenden hebben overigens vertrouwen dat de 
wettelijke regelingen onderlinge gelijkheid zullen vertonen in de 
mate en in de opzichten als gewenst voor een doelmatige toe-
passing van de vaarplicht op de schepen onder de vlag van het 
Koninkrijk. Met het oog op de gelijkvormigheid in de wetgeving 
is het ontwerp van de Nederlandse Vaarplichtwet gelijk met het 
ontwerp-Rijkswet Vaarplicht aan de Regeringen van Suriname 

en de Nederlandse Antillen toegezonden. Voor zover daartoe 
aanleiding was heeft daarop nader overleg plaatsgevonden mede 
met het oog op de voorbereiding van een landsverordening. 
Daar ook bij de nadere uitvoering van wet en landsverordenin-
gen de nodige samenwerking mag worden verwacht achten de 
ondergetekenden de kans op afwijking op principiële punten 
gering. 

7. Artikel 2 van het ontwerp Rijkswet Vaarplicht is niet een 
voorschrift voor de landswetgevers in die zin, dat het artikel de 
landswetgevers de verplichting zou opleggen de vaarplicht te 
regelen. Het initatief tot regelen van de burgerdienstplicht is in 
artikel 31 van het Statuut uitdrukkelijk bij de landswetgever 
gelaten. Daarop werd reeds gewezen in het algemeen gedeelte 
van de memorie van toelichting (blz. 1, rechterkolom, eerste 
alinea): „De landswetgever blijft daarbij vrij al of niet een 
wettelijke regeling van de vaarplicht te aanvaarden". 

Artikel 2 heeft wat dat betreft geen andere strekking dan het 
tweede lid van artikel 195 van de Grondwet, waar gesteld is: 
„Zij" (de wet) „regelt ook de verplichtingen die aan hen, die 
niet tot de krijgsmacht behoren, ten aanzien van 's lands ver-
dediging opgelegd kunnen worden". Ook dit voorschrift ver-
plicht de wetgever niet de burgerdienstplicht te regelen, maar 
houdt enkel in, dat - als er sprake zal zijn van burgerdienst-
plicht - de regeling daarvan in een wet moet zijn neergelegd. 
Zo schrijft artikel 2 Rijkswet Vaarplicht voor dat de landen 
- als zij overgaan tot wettelijke regeling van de vaarplicht - dat 
zoveel mogelijk op gelijke wijze moeten doen. 

8. In de definitie van artikel 1 is de vaarplicht omschreven 
als een verplichting, welke in de landen van het Koninkrijk 
volgens wettelijk voorschrift wordt opgelegd. Dat daarbij voor 
wat Nederland betreft een andere formulering is gebezigd dan 
voor wat betreft Suriname en de Nederlandse Antillen is een 
gevolg vun het feit dat het vooralsnog niet vaststaat of in 
laatstgenoemde landen een vaarplicht „bij landsverordening" 
dan wel „krachtens landsverordening" zal worden opgelegd. 
Voor wat Nederland betreft bestond dienaangaande echter geen 
twijfel, gezien het daar voor de noodwetgeving gevolgde systeem 
betreffende het intreden van bijzondere rechtstoestanden in 
buitengewone omstandigheden, op grond waarvan dan ook in 
het ontwerp-Vaarplichtwet voorzien is in oplegging van de vaar-
plicht ..krachtens de wet". 

9. De ondergetekenden zijn inderdaad van oordeel dat de 
zegswijze: „welke" „aan zeelieden of gewezen zee-
üeden wonlt opgelegd" als gebezigd in artikel 1, onder a, van 
het ontwerp van rijkswet een beperking aangeeft van de cate-
gorie van personen aan wie de vaarplicht kan worden opgelegd, 
ook al blijven de landswetgevers geheel vrij in het nader 
definiëren van het begrip „zeeman". Het is duidelijk dat de 
rijkswet ten aanzien van potentieel vaarplichtigen een zekere 
relatie met het beroep van zeevarenden verlangt. De lands-
wetgever zou weliswaar dat vereiste formeel gezien geen ge-
weld aandoen met een zodanige definitie van het begrip zeeman, 
dat aan personen die ooit bij wijze van vakantiebesteding voor 
een paar weken aanmonsterden de vaarplicht kan worden op-
gelegd naar de mate van redelijkheid en doelmatigheid welke 
aan i!e wetgever mag worden toegeschreven maakt totstand-
koming van een definitie als hiervoor bedoeld onwaarschijnlijk 
en ook al zou de wetgever om welke reden dan ook de voorkeur 
geven aan een zo uiterst ruime definitie dan nog zal het uit-
voerend gezag naar verwacht mag worden uit doelmatigheids-
overwegingen nalaten de bedoelde vakantiegangers als vaar-
plichtigen op te roepen. In dit verband zij verwezen naar het 
ontwerp-Vaarplichtwet (voor Nederland), dat in artikel 3 de 
vereiste beroepservaring op tenminste drie maanden stelt. 

10. Inderdaad komt de term „schip" zonder de toevoeging 
„onder de vlag van het Koninkrijk, in het ontwerp van rijkswet 
niet voor behalve in artikel 1, onder b, waar die term wordt 
gedefinieerd. Deze definitie is opgenomen om te doen uitkomen 
dat het bij de categorie „schip onder de vlag van het Konink-
rijk" als gedefinieerd in artikel 1, onder c, ook enkel gaat om 
schepen als bedoeld onder b, d.w.z. om zeeschepen. 
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11. Zoals de ondergetekenden in hun antwoord op vraag 

nr. 7 hebben betoogd dwingt artikel 2 van het ontwerp van 
rijkswet de landen niet tot regeling van de vaarplicht. Voor wat 
dat aspect betreft hebben de woorden „de landen" „re-
gelen de vaarplicht zoveel mogelijk op gelijke wijze" geen andere 
betekenis dan de woorden „Het burgerlijk en handelsrecht" enz. 
„worden in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen 
zoveel mogelijk op overeenkomstige wijze geregeld", gebezigd in 
artikel 39 van het Statuut. Dat in het tweede lid van laatst-
bedoeld artikel overleg is voorgeschreven moet naar de mening 
van de ondergetekenden in verband worden gebracht met het 
feit dat het daar gaat om ingrijpende wijziging van bestaande 
wetgeving, wetgeving welke op het tijdstip dat het Statuut werd 
afgekondigd in de landen reeds een grote mate van gelijkheid 
vertoonde. Een beginseluitspraak inzake gelijkheid van vaar-
plichtwetgeving kon in het Statuut bezwaarlijk worden verwacht 
omdat het Statuut van vaarplicht als specifieke vorm van bur-
gerdienstplicht geen gewag maakt. Nu er niettemin behoefte be-
staat aan een zodanige beginseluitspraak is de rijkswet hou-
dende algemene regels inzake de vaarplicht naar de opvatting 
van de ondergetekenden de aangewezen plaats ervoor. Een be-
ginseluitspraak als de onderhavige werd niet eerder in een 
rijkswet opgenomen; de behoefte eraan deed zich ook niet eer-
der voor. 

12. De ondergetekenden wijzen er allereerst op dat in de 
memorie van antwoord op ontwerp van rijkswet nr. 9427 met de 
aangehaalde passage niet bedoeld werd te zeggen dat de betrek-
kelijk ruime formulering der buitengewone omstandigheden 
bezwaren verbonden zouden zijn indien de waarborg van toet-
sing door de Staten-Generaal niet bestond maar wel dat - zo 
er al bezwaren tegen die formulering mochten worden gevoeld -
die bezwaren toch door de bedoelde waarborg worden op-
geheven. 

Het ligt overigens voor de hand dat het ontwerp-Rijkswet 
Vaarplicht niet een soortgelijke waarborg inhoudt omdat aan 
die Rijkswet zelf geen bijzondere bevoegdheden worden ont-
leend. 

Indien in de vraag van de commissie: „Waarom willen de 
bewindslieden deze waarborg niet aan de landswetgever voor-
schrijven" enz. een pleidooi moet worden gelezen voor 
een bepaling in de Rijkswet Vaarplicht dat wet en landsver-
ordening waarbij de vaarplicht wordt geregeld voor wat betreft 
het opleggen van de vaarplicht in een toetsingsrecht van het 
betrokken parlement moeten voorzien dan zouden de onder-
getekenden willen opmerken dat een dergelijke bepaling naar 
hun oordeel in de rijkswet niet op haar plaats zou zijn. Er is 
geen reden de landswetgever te verplichten om bij de lands-
verordening waarbij de vaarplicht wordt geregeld te voorzien 
in een toetsingsrecht van het landsparlement ter zake van het 
effectueren van de vaarplicht. Waar het al dan niet invoeren 
van een wettelijke vaarplicht aan het beleid van de landswet-
gever is voorbehouden komt de beslissing of het opleggen van 
de vaarplicht in buitengewone omstandigheden al dan niet aan 
het oordeel van het landsparlement moet worden getoetst even-
zeer aan de landswetgever toe. 

13. De ondergetekenden zijn van oordeel dat de over-
wegingen om de vaarplicht tot mannen te beperken nog on-
verminderd gelden. Op 1 januari 1971 bedroeg het aantal 
vrouwelijke schepelingen op de Nederlandse koopvaardijvloot 
121 of iets meer dan V2 pet. van het totaal; het betreft voor 
het grote merendeel vrouwen die op de passagiersschepen 
dienstdoen als kinderjuffrouw, stewardess e.d. Van een toe-
name van enige betekenis van het aantal vrouwelijke schepe-
lingen kan niet worden gesproken ook al is onlangs de eerste 
vrouwelijke stuurmansleerling bij de Nederlandse koopvaardij 
in dienst getreden. 

Voor wat betreft de term „zeeman" zijn de ondergetekenden 
met de commissie van mening, dat een vrouwelijke zeevarende 
in de regel niet als zeeman wordt aangeduid. 

Bij een nadere inhoudsbepaling van het begrip „zeeman" 
kan echter, zoals het geval is in het ontwerp-Vaarplichtwet 
(nr. 10 339) weer worden verwezen naar het begrip „schepe-

ling" en daar ook vrouwen als schepeling worden aangemon-
sterd, zou een „zeeman" in de betekenis die in de onderhavige 
wetgeving aan dat woord wordt gehecht, ook een vrouwelijke 
zeevarende kunnen zijn. 

14. De ondergetekenden menen, dat de bedoelde bepaling 
in artikel 4, onder 2°, in de plaats van „of andere verplich-
tingen van overeenkomstige aard" ook zou kunnen luiden: „of 
verplichtingen van overeenkomstige aard"; zij zien echter niet 
in dat de eerstbedoelde formulering aanleiding tot verwarring 
zou kunnen geven. Het citaat in de memorie van antwoord 
waar de commissie in dit verband op heeft gewezen is geen 
citaat uit artikel 4, onder 2°, van het ontwerp van rijkswet 
maar een herhaling van de in het voorlopig verslag in de 
2de alinea onder artikel 4 door de commissie tussen aanha-
Iingstekens geplaatste woorden. 

15. De ondergetekenden menen, dat in het algemene vol-
kenrecht moeilijk een regel valt aan te wijzen, die de bevoegd-
heid van de Staat om vreemdelingen tot het verrichten van 
bepaalde diensten te verplichten, duidelijk begrenst. De menin-
gen van gezaghebbende auteurs lopen op dit stuk uiteen. Dit 
neemt uiteraard niet weg dat, onder het algemene volkenrecht, 
bepaalde categorieën van vreemdelingen, een bijzondere be-
scherming genieten, zoals zij die vallen onder de diplomatieke 
of consulaire immuniteit of onder de immuniteit verbonden 
aan een functie bij een volkenrechtelijke organisatie, op wie 
dientengevolge - en zonder dat zulks in de wetgeving van het 
Koninkrijk behoeft te worden herhaald - geen vaarplicht 
krachtens nationaal recht van toepassing is. 

Wel bestaat overeenstemming van opvatting, dat aan de 
Staat, ter zake van het opleggen van enigerlei vorm van dienst-
plicht aan vreemdelingen, zekere bevoegdheden toekomen ten 
aanzien van vreemdelingen die zich op zijn grondgebied heb-
ben gevestigd. Onbeperkt is die bevoegdheid niet. 

Naast de reeds genoemde uitzondering voor hen die volken-
rechtelijke immuniteit genieten, kan een uitzondering op de 
vaarplicht voortvloeien uit een overeenkomst russen het Ko-
ninkrijk en een andere mogendheid of een volkenrechtelijke 
organisatie. Hiermede is in artikel 4, onder 2°, rekening ge-
houden, zulks ten overvloede behalve voor wat betreft de 
woorden ,,of andere verplichtingen van overeenkomstige aard". 

Het bestaan van een gebruik, in de onderlinge betrekkingen 
tussen staten, om zich beperkingen op te leggen ten aanzien 
van het inzetten van burgers van een vreemde staat ten dienste 
van de eigen verdediging, kan slechts feitelijk worden gecon-
stateerd. 

De mate van zelfbeperking varieert van staat tot staat 
alsook naar tijd en omstandigheden. Over de betekenis van 
dit gebruik kan weinig anders worden gezegd dan dat de 
nationale overheden, gelijk ook de wetgever van het Konink-
rijk, zich kennelijk laten leiden door overwegingen nopens 
wat uit practisch en politiek oogpunt wenselijk en verwezen-
lijkbaar is. 

De Vaarplicht «et (voor Nederland) 
16. Het ontwerp-Vaarplichtwet is erop gericht, dat die-

genen vaarplichtig zijn die hetzij het beroep van zeeman uit-
oefenen hetzij in het verleden een zeker minimum aan ervaring 
in dat beroep hebben opgedaan. Naar eerder is besproken is 
dat minimum gesteld op die maanden beroepsuitoefening 
(artikel 3). 

Volgens artikel 1, onder d (zie nota van wijziging sub II), 
worden in dit verband als zeeman beschouwd kapiteins van 
schepen en zij die krachtens overeenkomst gehouden zijn tot 
werk als schepeling aan boord van een schip. Daar een „schip" 
in artikel 1, onder b, gedefinieerd wordt als „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", moet de ervaring aan boord van een zeeschip zijn op-
gedaan. Ilsselmeervissers of kustvissers zullen derhalve als 
regel slechts dan vaarplichtig zijn als zij ervaring in de zee-
vaart hebben opgedaan. Slechts in het vrij hypothetische geval 
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dat het „zeeschip", waarop zij dienst deden weliswaar „bestemd 
was" voor de vaart ter zee maar niet tevens daartoe gebruikt 
werd zouden zij zonder ervaring in de vaart ter zee als vaar-
plichtige kunnen worden opgeroepen. Het ligt dan echter voor 
de hand dat zij in zo'n geval niet voor de zeevaart worden 
ingezet maar van de vaarplicht worden ontslagen, wanneer 
rciu blijken d<<t zij ongeschikt zijn wegens gebrek aan ervaring. 

In dit verband zij aangetekend dat de term „Nederlands 
schip" als hoedanig blijkens artikel 1, c, onder 2, ook een 
vissersvaartuig kan worden verstaan en waarnaar onder vraag 
16 van het eindverslag in het bijzonder wordt verwezen, enkel 
wordt gebruikt om aan te geven op welke schepen, vaarplich-
tigen kunnen worden ingezet (artikel 1, onder e) en niet om 
aan te geven op welke schepen betrokkenen dienst moeten 
hebben gedaan om vaarplichtig te worden. 

17. Volgens de nieuwe definitie van artikel 1, sub d, vallen 
ook maatschapsvissers onder het begrip „zeeman", daar zij 
zich bij overeenkomst, in dit geval een maatschapscontract, 
hebben verplicht tot werk als schepeling aan boord van een 
schip. Indien een of meer der maten als vaarplichtig worden 
opgeroepen zal de maatschap bij onderlinge wiIsovereenstem-
ming beëindigd kunnen worden. Indien de maten niet tot over-
eenstemming komen, zal de rechter met toepassing van artikel 
1684 B.W. de maatschap kunnen beëindigen wegens het 
bestaan van een „wettige reden" (zie nader Asser-Kamphui-
sen, Bijzondere overeenkomsten, 1960. blz. 531). Als zodanig 
zal immers het voldoen aan de vaarplicht kunnen worden op-
gevat. De in artikel 1684 B.W. bedoelde vordering tot be-
eindiging van de maatschap zal ook kunnen worden ingesteld 
door de „vaarplichtige maat", en in het geval - zie H.R. 3 
december 1948, N.J. 1949, no. 358 - dat de maatschap niet 
voor bepaalde maar voor onbepaalde tijd was aangegaan. 

Een bepaling dat de maatschap automatisch wordt opge-
schort of beëindigd (ontbonden) lijkt minder gewenst omdat 
de maten op het voortbestaan van de maatschap prijs zullen 
kunnen blijken te stellen (b.v. wanneer de vaarplichtige maat 
tevens een deel van het kapitaal heeft ingebracht). 

De arbeidsvoorwaarden voor vaarplichtige leden van een 
maatschap zullen geregeld worden overeenkomstig de artikelen 
6, eerste lid, en 7 van het wetsontwerp. Het zal daarbij geen 
verschil maken dat voor deze categorie vaarplichtigen niet 
een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing was. 

18. Naar aanleiding van de vraag in het eindverslag naar 
de mogelijkheid van een speciale regeling met betrekking tot 
de militaire dienstplicht voor visserijpersoneel willen de onder-
getekenden erop wijzen, dat er geen verband bestaat tussen de 
vaarplicht en de z.g. koopvaardijregeling, waarop in het eind-
verslag wordt gedoeld. Laatstbedoelde regeling, welke onder 
bepaalde voorwaarden voorziet in uitstel en eventueel vrijste1-
ting van opkomst in militaire dienst van koopvaardijpersoneel, 
is uitsluitend in het leven geroepen met het oog op de taak. 
welke aan de Nederlandse koopvaardij ingeval van oorlog ten 
behoeve van de defensie in het kader van de algemene oorlog-
voering is toegedacht. De visserijvloot heeft in zijn algemeen-
heid in buitengewone omstandigheden geen oorlogstaak. De 
mogelijkheid dat visserijpenoneel in tijd van oorlog of oorlogs-
gevaar vaarplichtig wordt, kan derhalve niet de aanleiding vor-
men om voor dat personeel een soortgelijke regeling te treffen 
als voor het koopvaardijpersoneel geldt. 

19. Over het ontwerp-Vaarplichtwet werd overleg gepleegd 
met de Raad van Bestuur voor de Zeevaart, de Stichting voor 
de Visserij, de Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en 
Visserij, de Christelijke Bedrijfsgroep Zeevarenden en de 
Katholieke Bond van Werknemers in het Transportbedrijf „St. 
Bonifacius". In een later stadium werden ook besprekingen 
gevoerd met het Visserijschap. 

20. Voor wat betreft de totstandkoming van de afspraak in 
N.A.V.O. -verband om onderdanen die op schepen van 
N.A.V.O.-partners dienst doen ingeval van buitengewone om-
standigheden niet terstond op te roepen voor dienst op de eigen 
koopvaardijvloot, mogen de ondergetekenden verwijzen naar 
hetgeen zij hebben geantwoord op vraag nr. 2. Ten aanzien van 
de onderhavige afspraak werd dezelfde procedure gevolgd. De 
afspraak berust op de basis van wederkerigheid. 

21. Naar aanleiding van de considerans van het ontwerp-
Vaarplichtwet vroeg de commissie zich in het voorlopig verslag 
af of vaarplicht wellicht te beschouwen is als „vordering van 
diensten ten behoeve van de verdediging", bedoeld in artikel 33 
van het Statuut. In de memorie van antwoord is daarop ont-
kennend geantwoord. Daarbij is in de eerste plaats overwogen 
dat vaarplicht een vorm van burgerdienstplicht is en dat bur-
gerdienstplicht voor inwoners van Suriname en de Nederlandse 
Antillen behandeld wordt in artikel 31 van het Statuut. Het is 
niet aannemelijk dat de opstellers van het Statuut de bedoeling 
hebben gehad, de burgerdienstplicht nog eens te behandelen 
in artikel 33 van het Statuut maar dan onder de benaming 
„vordering van diensten" en in één adem met vordering van 
goederen en rechten en inkwartieringen terwijl in de toelichting 
op dat artikel gesproken wordt van „ten behoeve van de 
defensie" en niet b.v. van de „handhaving van de onafhanke-
lijkheid en de verdediging van het Koninkrijk". 

Hoewel de ondergetekenden willen toegeven dat de term 
„verdediging", gebruikt in artikel 33 door het gebruik van de 
term „defensie" in de toelichting niet zonder meer beperkt 
wordt tot „militaire verdediging" handhaven zij de opvatting 
dat in elk geval de opstellers van het Statuut met „vordering 
van diensten ten behoeve van de verdediging" niet mede vaar-
plicht op het oog hebben gehad. 

22. Als voorbeeld van werkzaamheden waarvoor verplich-
tigen kunnen worden ingezet zouden de ondergetekenden wil-
len noemen die taken, welke in het walbedrijf van een rederij 
plegen te worden verricht ten behoeve van de operatie en de 
exploitatie van koopvaardijschepen zoals werkzaamheden bij 
de nautische- of technische dienst, de bevoorrading en overige 
uitrusting der schepen, en meer zuiver administratieve werk-
zaamheden als boekhouding, gage-administratie e.d., alle werk-
zaamheden welke nauw verband houden met hetgeen ook in 
de diverse dienstvakken aan boord wordt verricht. 

Voor zover onder buitengewone omstandigheden van over-
heidswege in personeel voor cargadoors-, stuwadoors- of werf-
bedrijven voorzien zou moeten worden zou daartoe niet van de 
Vaarplichtwet maar van de Noodwet Arbeidsvoorziening ge-
bruik worden gemaakt. 

23. De ondergetekenden kunnen mededelen dat het inter-
departementale overleg over de sociale rechtspositie van per-
sonen op wie een noodwet als de onderhavige van toepassing 
wordt inmiddels is hervat. 
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24. Naar aanleiding van de opmerking van de commissie 
over de nieuwe redactie van de considerans stellen de onder-
getekenden voor de woorden „bij Rijkswet te stellen" te ver-
vangen door de woorden „bij Rijkswet gestelde". Daartoe is 
een nadere nota van wijziging bijgevoegd. Daarbij wordt tevens 
in de artikelen 3 en 7 van het wetsontwerp de aanduiding 
„Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid" ver-
vangen door „Onze Minister van Sociale Zaken". 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

BIESHEUVEL. 

De Vice-Minister-President, 
R. J. NELISSEN. 

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, 
R. J. H. KRUISINGA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken. 
N. SCHMELZER. 

De Minister van Justitie, 
VAN AGT. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
W. J. GEERTSEMA. 

De Minister van Financiën, 
R. J. NELISSEN. 

De Minister van Defensie. 
H. J. DE KOSTER. 

De Minister van Economische Zaken, 
H. LANGMAN. 

De Minister van Landbouw en Visserij, 

P. J. LARDINOIS. 

De Minister van Sociale Zaken, 

BOERSMA. 


