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Bij het Tuchtcollege voor de Scheepvaart kunnen klachten door middel van een 

klaagschrift (schriftelijk of elektronisch) worden ingediend tegen kapiteins en 

scheepsofficieren die op een onder Nederlandse vlag varend schip varen of hebben 

gevaren. Het betreft: kapiteins, stuurlieden, scheepswerktuigkundigen, maritiem 

officieren (marof’s) en radio-operators. 

 

Een klacht kan worden ingediend door een ‘belanghebbende’. Of een klager zichzelf 

terecht als belanghebbende heeft aangemerkt, wordt beoordeeld door het college 

zelf. Op het door u gedownloade klaagschrift kunt u op bladzijde 1 onderaan 

aangeven waarom u belang denkt te hebben bij deze zaak. 

 

De grondslag van de klacht moet zijn: enig handelen of nalaten van een 

scheepsofficier in strijd met de zorg die hij als een goed zeeman in acht behoort te 

nemen ten opzichte van de opvarenden, het schip, de lading, het milieu of het 

scheepvaartverkeer (dit handelen of nalaten wordt hierna en in het voorbeeld van 

het klaagschriftformulier ‘gewraakte gedraging’ genoemd).  

De klacht moet ingediend worden binnen twee jaar nadat de gewraakte gedraging 

heeft plaatsgevonden. (De datum waarop het klaagschrift op het secretariaat van het 

tuchtcollege is ontvangen, is hierbij bepalend.) 

 

De term ‘als een goed zeeman’ is een open norm, die in eerste instantie door de 

(plaatsvervangend) voorzitter van het college getoetst kan worden om te beoordelen 

of de klacht wel of niet gegrond is. Acht hij de gewraakte gedraging bijvoorbeeld 

overduidelijk niet in strijd met die norm, dan zal hij de klacht kennelijk-ongegrond 

verklaren en dit met redenen omkleed aan de klager mededelen. 

 

Het kan zijn dat het klaagschrift niet voldoet aan een (wettelijk) voorschrift, 

bijvoorbeeld omdat bepaalde gegevens niet of onjuist zijn ingevuld. In zo’n geval 

wordt de klager in de gelegenheid gesteld de ontbrekende gegevens, binnen een 

door de voorzitter te bepalen termijn, te verbeteren of alsnog aan te leveren. Doet 

de klager dit niet, dan wordt de klacht door de voorzitter kennelijk niet-ontvankelijk 

verklaard en wordt dit, wederom met redenen omkleed, aan de klager bekend 

gemaakt. 

 

Voorts kan de termijn voor het indienen van de klacht overschreden zijn. Ook in dit 

geval wordt de klager niet-ontvankelijk verklaard door de voorzitter. 
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Om te voorkomen dat een klacht niet-ontvankelijk moet worden verklaard, zijn de 

gegevens die in het klaagschrift verplicht en juist moeten worden ingevuld, van een 

rode asterix (*) voorzien. 

 

Het zou kunnen zijn dat zich een voorval heeft voorgedaan waarbij een klager van 

oordeel is dat niet één maar meerdere scheepsofficieren bij hetzelfde voorval niet 

hebben gehandeld of nagelaten te handelen volgens de norm van een goed zeeman. 

In zo’n geval moet voor elk van die scheepsofficieren een apart klaagschrift worden 

ingediend. 

De voorzitter van het tuchtcollege kan dan eventueel beslissen dat deze klachten 

worden gevoegd en gelijktijdig door het college worden behandeld. 

 

Ter ondersteuning van de klacht kunnen andere schriftelijke stukken samen met het 

klaagschrift worden ingediend. 

 

Het kan zijn dat u zich bij de behandeling van deze zaak laat bijstaan of 

vertegenwoordigen door een gemachtigde (die niet noodzakelijkerwijs een advocaat 

hoeft te zijn). In dat geval dient u de naam, postadres en het telefoonnummer 

waarop deze tijdens kantooruren bereikbaar is te vermelden.  


