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[LOGO]  Den Haag, 19 november 1997    
 
Aan de leden en plv. leden van de Vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat 
 
 
 
OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 
 
25233 Regels omtrent de bemanning van zeeschepen (Zeevaartbemanningswet)  
 
EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 18 november 1997 met 
algemene stemmen aangenomen. 
 

 
Art 29 
8 → 17 (Van den Berg) 
Dit amendement beoogt handhaving van de bestaande vrijstellingsregeling voor vissersvaartuigen wat 
betreft de nationaliteitseis voor kapiteins (c.q. schippers). Deze mogelijkheid tot vrijstelling (ter 
beoordeling van de minister) is nu nog opgenomen in art. 374, lid 1, WvK. 
Aangenomen. Voor: GPV SGP RPF VVD CDA GN AOV U55+ CD Hendriks 
 
Art 29a 
10 → 16 (Van Waning cs) 
Het kan in individuele gevallen wenselijk zijn ontheffing te verlenen van de verplichting ingevolge 
artikel 29 om alleen Nederlanders als kapitein aan te  stellen. Hierbij wordt alleen gedacht aan de 
situatie waarin de scheepsbeheerder, ondanks zijn redelijke en aantoonbare inspanningen, voor een 
bepaald schip of voor bepaalde schepen binnen een redelijke termijn geen bevoegde Nederlandse 
kapitein of onvoldoende Nederlandse kapiteins heeft kunnen aantrekken. Bovenomschreven  
mogelijkheid van dispensatie is in het amendement neergelegd in een nieuw artikel 29a. 
Onderdeel III van het amendement bevat een zogenaamde horizonbepaling: artikel  29a vervalt zes 
jaar na het tijdstip van inwerkingtreding. In verband hiermee is in artikel 29a, zevende lid, de in 
amendement nr. 10 voorgestelde evaluatietermijn van vijf jaar teruggebracht naar drie jaar. 
Artikel 29a, tweede lid, is ten opzichte van amendement nr. 10 redactioneel verduidelijkt. 
Aangenomen. Tegen: SP 
 
Art 70 
11 → 15 (A. de Jong) 
Voor de maritieme sector (waaronder de reders en de werknemersorganisaties in de zeevaart) is het 
van belang dat men kennis kan nemen van de inhoud van de afgegeven bemanningscertificaten. Door 
middel van dit amendement wordt een openbaar register voor bemanningscertificaten in het 
wetsvoorstel geïntroduceerd teneinde deze  kennisneming te waarborgen. 
Algemene stemmen aangenomen. 
 

Art 1 
13 (Van Waning) 
Het amendement is van technische aard. Het wetsvoorstel spreekt wel van officieren en gezellen 
maar deze zijn niet opgenomen in de definitiebepalingen. 
Ingetrokken. 
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