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Vaarplichtwet 

Amendement van de heer Keja c.s. 

Nr. 11 

Ingezonden 7 maart 1972. 

Ondergetekenden hebben de eer het volgende amendement 
voor te stellen: 

In artikel 1, onder b, wordt na het laatste woord „is" toege-
voegd: dan wel een vissersvaartuig als omschreven onder c, 
sub 2 van dit artikel. 

Toelichting 
Aan het doel van de Vaarplichtwet, t.w. het efficiënt in 

bedrijf houden van de Nederlandse koopvaardijvloot in een 
eventuele toekomstige oorlog kan in belangrijke mate afbreuk 
worden gedaan door het feit dat op voortzetting van het dienst-
verband door pl.m. 7500 buitenlandse schepelingen in buiten-
gewone omstandigheden niet kan worden gerekend. 

Weliswaar kan aan een aantal van ongeveer 8750 gewezen 
zeelieden de vaarplicht worden opgelegd maar daarvan zal — 
blijkens de memorie van antwoord — een niet bij benadering te 
schatten aantal afvallen wegens onbereikbaarheid, afkeuring, 
ongeschiktheid op andere gronden e.d. 

Voor het opvullen van de openvallende plaatsen op de 
koopvaardijvloot komen naar de mening van ondergetekenden, 
na de gewezen zeelieden, in de eerste plaats in aanmerking 
mensen die door de aard van hun beroep of bedrijf gewend 
zijn op het water te werken, met name de meer dan drieduizend 
kustvissers en IJsselmeervissers. 

Dezen mogen dan wel geen ervaring hebben in de zeevaart, 
zij hebben echter door hun bekendheid met het werken in be-
perkte ruimten, op een bewegend opstellingsvlak en met 
scheepsinstallaties een aanzienlijk grotere geschiktheid voor 
het werk aan boord van een koopvaardijschip dan mensen die 
nimmer gevaren hebben. 

Met het oog op het grote belang dat aan het in bedrijf 
houden van de gehele koopvaardijvloot in buitengewone om-
standigheden is verbonden, stellen ondergetekenden daarom 
voor in de Wet op te nemen dat de vaarplicht mede kan worden 
opgelegd aan kustvissers en IJsselmeervissers. 

Dat de visserijvloot in zijn algemeenheid in buitengewone 
omstandigheden geen oorlogstaak heeft doet hierbij niet ter 
zake. 

Wel menen ondergetekenden dat voorkomen dient te worden 
dat hetgeen de Vaarplichtwet beoogt te bereiken bij voorbaat 
wordt ontkracht door de Dienstplichtwet. 

Zij zijn van mening dat de z.g. koopvaardijregeling ook voor 
vaarplichtige vissers zal moeten gelden ten einde ongelijkheid 
in behandeling van de hierbij betrokkenen te voorkomen. 
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