Reglem ent van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart
Considerans
Het Reglement van het Tuchtcollege voor de Scheepvaart is geen product van
wetgeving afkomstig van het Tuchtcollege; het Tuchtcollege is in de Wet
zeevarenden (Wz) geen regelgevende bevoegdheid toegekend.
Het Reglement bestaat voor een groot deel uit wettelijke bepalingen die op
het Tuchtcollege van toepassing zijn. Niet alle wettelijke bepalingen zijn
overgenomen. Met name is de overname van wettelijke bepalingen die in de
praktijk van de Raad voor de Scheepvaart (en later het Tuchtcollege voor de
Scheepvaart) niet veelvuldig van toepassing, dan wel overeenkomstig van
toepassing waren, achterwege gelaten. Verder geeft het Reglement aan hoe
het Tuchtcollege zich voorstelt de hem toekomende wettelijke bevoegdheden
in te vullen. Bij deze invulling is in de eerste plaats inspiratie gezocht bij het
ambtelijk concept van de Wet houdende regels omtrent de tuchtrechtspraak
ten aanzien van beoefenaren van wettelijk gereglementeerde beroepen- de
Kaderwet tuchtprocesrecht-(ambtelijk concept).
Bij de verschillende artikelen van het Reglement wordt naar de bron hiervan
verwezen. Voor zover niet naar een bron verwezen wordt, heeft het
Tuchtcollege zelf de invulling vorm gegeven. Dit is slechts in een klein aantal
gevallen gebeurd.
Bij (onbedoelde) afwijking van de wettelijke bepalingen, gelden uiteraard de
wettelijke bepalingen.
Na deze inleiding kan het Reglement wellicht overbodig voorkomen. Het
Tuchtcollege meent evenwel dat dit niet het geval is waar het Reglement in
de eerste plaats bedoeld is als een handreiking aan belanghebbenden,
waaronder in ieder geval de zeevarenden, om in geval van een klacht niet
aangewezen te zijn op voor hen wellicht moeilijk bereikbare wetgeving.
Dit geldt in het bijzonder voor de buitenlandse zeevarenden. Voor hen zal
een vertaling van het Reglement in het Engels beschikbaar komen. Waar het
overgrote deel van de zeevarenden niet de Nederlandse nationaliteit heeft,
kan het Reglement in een behoefte voorzien.

Bij wijziging van de wetgeving zal ook het Reglement moeten worden
aangepast. Gebeurt dit onverhoopt te laat, dan geldt ook hier de gewijzigde
wetgeving en niet het Reglement.
Artikel 1 Definities

(artikel 1 en 55a en h Wet zeevarenden [Wz])
Voor de toepassing van dit Reglement wordt verstaan onder:
Onze M inister: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu;
Nederlands schip: een schip dat op grond van Nederlandse rechtsregels
gerechtigd is de vlag van het Koninkrijk te voeren;
vissersvaartuig: een Nederlands schip dat bestemd is of gebezigd wordt
voor het bedrijfsmatig vangen van vis of van andere levende rijkdommen van
de zee;
kapitein: de gezagvoerder van een Nederlands schip;
scheepsofficier: een lid van de bemanning, niet zijnde de kapitein, die aan
boord van een Nederlands schip een functie als stuurman, werktuigkundige,
maritiem officier, officier electrotechniek of radio-operator vervult;
scheepsbeheerder: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die, vanuit
een vestiging van een zeescheepvaartonderneming in Nederland, de
dagelijkse leiding heeft over het beheer van het schip, alsmede de personen
die als lid van een maatschap het beheer voeren over het vissersvaartuig;
opvarende: een ieder die zich gedurende de vaart aan boord van het schip
bevindt;
bem anning: de kapitein, de scheepsofficieren, de scheepsgezellen en de
overige opvarenden die in de monsterrol worden genoemd;
vaarbevoegdheid: de bevoegdheid om in een of meer functies aan boord
van een schip dienst te doen;
vaarbevoegdheidsbewijs: een door onze Minister afgegeven document
waaruit de vaarbevoegdheid blijkt;
Tuchtcollege: het Tuchtcollege voor de Scheepvaart als bedoeld in artikel
55a, tweede lid van de Wet zeevarenden;
verzoek: een verzoek door Onze Minister tot het aanhangig maken van een
zaak bij het Tuchtcollege voor de Scheepvaart (artikel 55h, lid 1 Wz);

verzoeker: Onze Minister als indiener van een verzoek bij het Tuchtcollege;
klacht: een klacht van een belanghebbende tot het aanhangig maken van
een zaak bij het Tuchtcollege (artikel 55h, lid 1 Wz);

klager: degene die een klacht indient bij het Tuchtcollege;
betrokkene: de kapitein of scheepsofficier op wie een verzoek of klacht
betrekking heeft (artikel 55h, lid 2 onder a Wz).
Artikel 2 Bereik van tuchtrecht

(artikel 55a Wz)

De kapitein en de scheepsofficieren zijn aan tuchtrechtspraak onderworpen
ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de zorg die zij als een
goed zeeman in acht behoren te nemen ten opzichte van de opvarenden, het
schip, de lading, het milieu of het scheepvaartverkeer.
Artikel 3 Procedure in eerste aanleg

(artikel 55h, lid 1 Wz)

Een zaak wordt in eerste aanleg bij het Tuchtcollege aanhangig gemaakt op
verzoek van Onze Minister of door een klacht van een belanghebbende.
Artikel 4 W ijze van indiening van verzoek- en klaagschriften

(artikel 4.1 ambtelijk concept en artikel 55h Wz)
1.

Een verzoek en een klacht worden schriftelijk of elektronisch en met
redenen omkleed ingediend bij de voorzitter van het Tuchtcollege.

2.

Het postadres van het Tuchtcollege is:
Tuchtcollege voor de Scheepvaart, Damrak 387, 1012 ZJ AMSTERDAM
e-mail: secretariaat@tuchtcollegevoordescheepvaart.nl

3.

Als datum van indiening geldt de datum van ontvangst van het verzoek
of de klacht op het secretariaat van het Tuchtcollege.

4.

Het tijdstip van indiening bij het Tuchtcollege is bepalend voor de vraag
of het verzoek of de klacht tijdig is ingediend.

5.

De secretaris zendt zo spoedig mogelijk na ontvangst van een verzoek
of een klacht een schriftelijke bevestiging van ontvangst naar de
indiener van het verzoek of de klacht.

Artikel 5 De inhoud van het verzoek - of klaagschrift

(artikel 55h, lid 2 a t/m d Wz)
1.

Het verzoek of de klacht vermeldt in ieder geval:
a. de naam, de voornamen of –letters, het adres, de postcode en de
woonplaats van de indiener;
b. de naam van de betrokkene en voor zover bekend diens voornamen
of -letters, adres, postcode, woonplaats en werkadres, alsmede
diens functie aan boord van het schip ten tijde van de gewraakte
gedraging waarop het verzoek of de klacht betrekking heeft;
c. de naam en voor zover bekend het type van het schip, aan boord
waarvan de gewraakte gedraging heeft plaatsgevonden;
d. voor zover bekend de naam en het vestigingsadres van de
scheepsbeheerder van het onder c. bedoelde schip;
e. een omschrijving van de gedraging waarop het verzoek of de klacht
betrekking heeft, alsmede een aanduiding van het tijdstip waarop
deze heeft plaatsgevonden;
f. een korte en zakelijke omschrijving van hetgeen de verzoeker of
klager de betreffende kapitein of scheepsofficier verwijt;
g. de dagtekening van het verzoek of de klacht;
h. de naam en handtekening van de indiener;
i.

indien de klager een gemachtigde heeft aangewezen: de naam, de
adresgegevens en het telefoonnummer van deze gemachtigde.

2.

Indien het klaagschrift niet de onder a t/m i genoemde gegevens bevat
of indien deze kennelijk onjuist zijn, krijgt de indiener van de klacht
binnen een door de voorzitter van het Tuchtcollege vast te stellen
termijn de gelegenheid deze gegevens alsnog schriftelijk aan te vullen
of te verbeteren.

3.

Indien de klager daarom verzoekt, is de secretaris van het Tuchtcollege
hem behulpzaam bij het formuleren van de klacht.

4.

Het Tuchtcollege neemt een verzoek of een klacht niet in behandeling
indien de gedraging waarop het verzoek of de klacht betrekking heeft

meer dan twee jaren voor de indiening van het verzoek of de klacht
heeft plaatsgevonden. (artikel 55h, lid 4 Wz)

Artikel 6 Bijstandverlening en vertegenwoordiging

(artikel 55n, leden 4 t/m 6 Wz)
1.

De betrokkene kan zich door een raadsman laten bijstaan. (artikel 55n,

2.

De indiener van het verzoek of de klacht kan zich ter zitting door een

lid 5 Wz)

daartoe gemachtigde doen vertegenwoordigen of zich door een
raadsman doen bijstaan. (artikel 55n, lid 4 Wz)
3.

Het Tuchtcollege kan weigeren personen die geen advocaat zijn, als
raadsman of als gemachtigde ter zitting toe te laten. Bij een zodanige
weigering houdt het Tuchtcollege de zaak tot een volgende zitting aan.

(artikel 55n, lid 6 Wz)

Artikel 7 Afwijzing verzoek of klacht door de voorzitter
1.

De voorzitter kan een verzoek of klacht na een summier onderzoek
terstond afwijzen bij een met redenen omklede beslissing indien hij van
oordeel is dat de indiener van het verzoek of de klacht kennelijk niet
ontvankelijk is, dan wel het verzoek of de klacht kennelijk ongegrond.

(artikel 55j, lid 1 Wz)
2.

De secretaris zendt onverwijld een afschrift van de schriftelijke
beslissing van de voorzitter aan de indiener van het verzoek of de
klacht. (artikel 55j, lid 2 Wz)

3.

De indiener van het verzoek of de klacht kan binnen twee weken na de
dag van de verzending van de beslissing van de voorzitter tot afwijzing
van een verzoek of een klacht hiertegen schriftelijk of elektronisch
verzet doen bij het Tuchtcollege. Ten gevolge van het verzet vervalt de
beslissing van de voorzitter. (artikel 55j, lid 3 Wz)

Artikel 8 M innelijke schikking
1.

Indien de voorzitter van oordeel is dat een verzoek of een klacht vatbaar
is voor een minnelijke schikking, roept hij de indiener van het verzoek

of de klacht alsmede de betrokkene op teneinde een zodanige schikking
te beproeven. (artikel 55j, lid 4 Wz)
2.

Indien een minnelijke schikking getroffen is, wordt deze op schrift
gesteld en ondertekend door de betrokkene en de verzoeker of de
klager. Een afschrift daarvan wordt gezonden aan de secretaris van het
Tuchtcollege. (artikel 4.8:2 ambtelijk concept)

3.

Indien een minnelijke schikking is getroffen, wordt het verzoek of de
klacht ingetrokken. (artikel 55j, lid 4 Wz)

Artikel 9 Intrekking van het verzoek of de klacht

(artikel 4.7 ambtelijk concept)
1.

De indiener kan het verzoek of de klacht, voordat daarop is beslist, te
allen tijde intrekken door dit schriftelijk aan het Tuchtcollege kenbaar te
maken.

2.

Indien de verzoeker zijn verzoek, of de klager zijn klacht intrekt, wordt
dit zo spoedig mogelijk door het Tuchtcollege aan de betrokkene
bekend gemaakt.

Artikel 10 W ijziging om vang van de klacht

(artikel 4.31 ambtelijk concept)
1.

Tot aan de behandeling van het verzoek of de klacht ter zitting kan de
indiener aan het Tuchtcollege verzoeken het verzoek of de klacht te
wijzigen. In het laatste geval zijn de artikelen 4, eerste lid (wijze van

indiening), 12 (afschrift), 13 (verweerschrift), 14 (repliek, dupliek) en 16
(voeging en splitsing) van overeenkomstige toepassing.
2.

De wijziging van de klacht of het verzoek wordt niet toegestaan dan
nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld daarover te worden
gehoord.

3.

De wijziging van de klacht of het verzoek wordt geweigerd, indien deze
in strijd is met een behoorlijke procesorde.

Artikel 11 Overlijden van de betrokkene
Indien de betrokkene overlijdt, wordt de behandeling van het verzoek of de

klacht gestaakt.
Artikel 12 Afschrift van het verzoek- of de klacht

(artikel 55m, lid 1 Wz)
1.

De secretaris van het Tuchtcollege zendt zo spoedig mogelijk een
afschrift van het verzoek of de klacht en de daarbij gevoegde stukken
en eventuele aanvullingen daarop aan de betrokkene.

2.

Indien de betrokkene een buitenlandse kapitein of scheepsofficier is,
wordt het verzoek of de klacht vertaald in de Engelse taal.

Artikel 13 Verweerschrift

(artikel 55m, lid 3 Wz, artikel 4.12 ambtelijk concept)
1.

De voorzitter stelt de betrokkene in de gelegenheid binnen zes weken
na de dag van de verzending van het afschrift van het verzoek of de
klacht schriftelijk of elektronisch een verweerschrift bij het Tuchtcollege
in te dienen. De voorzitter kan deze termijn op verzoek van de
betrokkene verlengen.(art. 55m, lid 3 Wz)

2.

De secretaris zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van het
verweerschrift aan de verzoeker of aan de klager.

Artikel 14 Repliek en dupliek

(artikel 4:12 ambtelijk concept)
1.

De voorzitter kan de verzoeker of de klager in de gelegenheid stellen te
repliceren binnen twee weken na de verzending door de secretaris van
het afschrift van het verweerschrift. De secretaris zendt zo spoedig
mogelijk een afschrift van de repliek aan de betrokkene.

2.

Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, stelt de voorzitter
de betrokkene in de gelegenheid te dupliceren binnen een termijn van
twee weken na de verzending door de secretaris van het afschrift van de
repliek. De secretaris zendt zo spoedig mogelijk een afschrift van de
dupliek aan de verzoeker of aan de klager.

Artikel 15 Verlenging van term ijnen

(artikel 4:12 ambtelijk concept)
De voorzitter kan de in artikelen 13 en 14 genoemde termijnen verlengen of
deze termijn op een ander moment laten aanvangen, indien hem blijkt dat
daartoe aanleiding bestaat.
Artikel16 Voeging en splitsing van zaken

(artikel 4:14 ambtelijk concept)
1.

Het Tuchtcollege kan ambtshalve of op verzoek zaken over hetzelfde of
een verwant onderwerp ter behandeling voegen en de behandeling van
gevoegde zaken splitsen.

2.

Een verzoek tot voeging en splitsing van zaken kan worden gedaan tot
de sluiting van de behandeling van het verzoek of de klacht ter zitting.

Artikel 17 Instellen van een vooronderzoek

(artikel 55i Wz, artikel 4:15 ambtelijk concept)
1.

De voorzitter kan tot de aanvang van de behandeling van de zaak ter
zitting een vooronderzoek gelasten.

2.

De voorzitter draagt het vooronderzoek op aan één of meer leden of
plaatsvervangende leden of aan de secretaris of de plaatsvervangend
secretaris van het Tuchtcollege.

3.

De voorzitter kan de vooronderzoeker aanwijzingen geven.

4.

Het vooronderzoek wordt gesloten door het uitbrengen van een
schriftelijk verslag door de vooronderzoeker aan de voorzitter.

5.

De voorzitter kan besluiten dat het vooronderzoek wordt opgeschort of
beëindigd voordat het verslag wordt uitgebracht.

6.

Zo spoedig mogelijk nadat de voorzitter heeft besloten dat een
vooronderzoek zal plaatsvinden, wordt dit schriftelijk aan de verzoeker
of de klager en de betrokkene medegedeeld.

Artikel 18 De vooronderzoeker

(artikel 55i Wz, artikel 4:16 ambtelijk concept)
1.

Degene die het vooronderzoek verricht is bevoegd:

a. voor het verrichten van onderzoek ter plaatse elke plaats te betreden
die hij noodzakelijk acht, zo nodig met behulp van de sterke arm,
met uitzondering van een woning zonder toestemming van de
bewoner;
b. kennis te nemen van alle schriftelijke stukken en gegevens in
geautomatiseerde werken die zich aan boord bevinden, waarvan hij
kennisneming in het belang van het onderzoek acht, en daarvan
afschriften te maken;
c. de klager, alsmede de betrokken kapitein of scheepsofficier te
horen;
d. getuigen en deskundigen te horen;
e. alle inlichtingen te vragen over een zaak bedoeld in artikel 3 van het
Reglement.
2.

Degene die het vooronderzoek heeft verricht, neemt geen deel aan de
behandeling van de zaak ter zitting.

Artikel 19 De behandeling ter zitting

(artikel 55n, lid 1 Wz, artikel 19 ambtelijk concept)
De voorzitter bepaalt het tijdstip van de mondelinge behandeling van het
verzoek of de klacht ter zitting.
Artikel 20 De oproepingen
1.

De secretaris roept de klager en de betrokkene ten minste vier weken
voor de dag van de zitting bij aangetekende brief op. De betrokkene
wordt tevens bij brief via de gewone post opgeroepen.

2.

De betrokkene is verplicht aan de oproeping gevolg te geven. Zulks
wordt in de oproep vermeld.

3.

De oproeping houdt in ieder geval in:
a. de datum, het tijdstip en de plaats van de zitting;
b. de namen, de woonplaats en zo nodig het beroep van de ter zitting
opgeroepen getuigen en deskundigen;

c. de mededeling dat de betrokkene en de verzoeker of de klager het
Tuchtcollege kunnen verzoeken getuigen en deskundigen te doen
horen.
4.

De oproeping gaat vergezeld van een afschrift van het verzoek of de
klacht en van alle op de zaak betrekking hebbende stukken, voor zover
deze niet al eerder zijn toegezonden.

5.

Indien de betrokkene op de oproeping niet ter zitting verschijnt, kan het
Tuchtcollege verstek verlenen dan wel de officier van justitie verzoeken
de betrokkene te dagvaarden. De betrokkene is verplicht na de
dagvaarding te verschijnen. (artikel 55n, lid 2 Wz)

6.

Indien de betrokken kapitein of scheepsofficier op de dagvaarding niet
ter zitting verschijnt, kan het Tuchtcollege de officier van justitie
verzoeken de betrokkene te dagvaarden, met bevel tot medebrenging.
Artikel 556 van het wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige
toepassing. (artikel 55n, lid 3 Wz)

Artikel 21 Kennisnem ing van stukken

(artikel 55n, lid 7 Wz, artikel 4.17 ambtelijk concept)
De betrokkene en zijn raadsman worden in de gelegenheid gesteld om
ten minste twee weken vóór de aanvang van de behandeling ter zitting,
kennis te nemen van alle op de zaak betrekking hebbende stukken.
Artikel 22 Sam enstelling van het Tuchtcollege ter zitting

(artikel 55k Wz)
1.

Aan de behandeling van een zaak ter zitting van het Tuchtcollege
nemen vijf leden deel, te weten de voorzitter of een van zijn
plaatsvervangers, alsmede:
a.

de vier leden, bedoeld in artikel 55b, derde lid van de Wet
zeevarenden indien het verzoek of de klacht betrekking heeft op de
kapitein of een scheepsofficier van een ander schip dan een
vissersvaartuig, met de mogelijkheid van plaatsvervanging, of

b.

de vier leden, bedoeld in artikel 55b, vierde lid van de Wet
zeevarenden, indien het verzoek of de klacht betrekking heeft op de

schipper of een scheepsofficier van een vissersvaartuig, met de
mogelijkheid van plaatsvervanging.
2.

De voorzitter kan, indien de zaak het vereist, bepalen dat aan de
behandeling van die zaak ter zitting van het Tuchtcollege, een of twee
plaatsvervangende leden als bedoeld in artikel 55b, vijfde lid van de Wet
zeevarenden, deelnemen in plaats van de in het eerste lid, onder a en b
voor behandeling aangewezen leden.
De plaatsvervangende leden, bedoeld in de eerste volzin, brengen geen
stem uit bij het nemen van een beslissing.

3.

De voorzitter kan, indien een zaak hem daartoe geschikt voorkomt,
bepalen dat aan de behandeling van die zaak ter zitting van het
Tuchtcollege, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, drie leden
deelnemen, te weten de voorzitter of een van zijn plaatsvervangers,
alsmede twee van de vier leden, bedoeld in het eerste lid onder a of b.

4.

Bij de behandeling van een zaak ter zitting van het Tuchtcollege na
verzet als bedoeld in artikel 55j, derde lid van de Wet zeevarenden en
artikel 7 derde lid van dit reglement, wordt de voorzitter vervangen
door een van zijn plaatsvervangers.

Artikel 23 W raking en verschoning

(artikel 55l Wz, art.4.24 ambtelijk concept)
1.

Op verzoek van de betrokkene of de verzoeker dan wel de klager kan
een lid, waaronder de voorzitter van het Tuchtcollege dat de zaak
behandelt, worden gewraakt op grond van feiten en omstandigheden
waardoor de onpartijdigheid van het Tuchtcollege schade zou kunnen
lijden.

2.

Op grond van feiten en omstandigheden waardoor de onpartijdigheid
van het Tuchtcollege schade zou kunnen lijden, kan een lid van het
Tuchtcollege, waaronder de voorzitter, zich verschonen.

3.

De overige leden van het Tuchtcollege beslissen zo spoedig mogelijk
over een verzoeking tot verschoning of wraking van hun medelid. Bij
staking van stemmen wordt het verzoek tot verschoning of wraking
toegewezen.

Artikel 24 Getuigen en deskundigen

(artikel 55o Wz)

1.

Het Tuchtcollege kan ambtshalve of op verzoek van de betrokkene of de
verzoeker dan wel de klager getuigen en deskundigen oproepen en
deze ter zitting horen.

2.

De leden en de buitengewone leden van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid (OVV), de algemeen secretaris en de medewerkers van het
bureau van de OVV, alsmede de door Onze Minister op verzoek van de
OVV aangewezen deskundigen kunnen niet als getuige of deskundige
worden opgeroepen. De secretaris roept getuigen en deskundigen bij
aangetekende brief voor de zitting op. Ieder die als getuige of
deskundige door het Tuchtcollege is opgeroepen, is verplicht aan die
oproeping gevolg te geven.

3.

Indien een getuige of deskundige op de oproeping niet ter zitting
verschijnt, doet de officier van justitie hem op verzoek van het
Tuchtcollege dagvaarden. Hij is verplicht na dagvaarding te verschijnen.

4.

Indien een getuige of deskundige op de dagvaarding niet ter zitting
verschijnt, doet de officier van justitie hem op verzoek van het
Tuchtcollege andermaal dagvaarden, met bevel tot medebrenging.
Artikel 556 van het Wetboek van Strafvordering is van overeenkomstige

5.

6.

7.

toepassing.
De voorzitter beëdigt getuigen om de hele waarheid en niets dan de
waarheid te zeggen. Getuigen zijn verplicht op de gestelde vragen te
antwoorden.
De voorzitter beëdigt deskundigen om hun taak naar geweten te
vervullen. Deskundigen zijn verplicht de door het Tuchtcollege
gevorderde diensten te bewijzen.
Ten aanzien van de getuigen en deskundigen zijn de artikelen 217 tot
en met 219 Wetboek van Strafvordering van overeenkomstige
toepassing.

8.

De getuigen en deskundigen ontvangen desgevraagd op vertoon van

hun oproep of dagvaarding een door de voorzitter vast te stellen
schadeloosstelling overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Wet
tarieven in strafzaken.
Artikel 25 Procedure ter zitting behandeling in het openbaar

(artikel 55n, lid 8 Wz, artikel 4.20, ambtelijk concept)
1.

Het Tuchtcollege behandelt de zaak in een openbare zitting. Het
Tuchtcollege kan om gewichtige redenen bepalen dat de behandeling
geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren zal plaatsvinden.
De voorzitter van het Tuchtcollege heeft de leiding van de zitting.

2.

Alvorens te worden gehoord, wordt aan de betrokkene medegedeeld dat
hij niet tot antwoorden verplicht is.

3.

De secretaris maakt een proces-verbaal op van het verhandelde ter
zitting dat door de voorzitter en de secretaris wordt getekend.

4.

Het proces-verbaal van de zitting bevat de namen van de voorzitter en
de leden die de zaak behandelen, die van de secretaris, die van partijen
en van hun vertegenwoordigers of gemachtigden die op de zitting zijn
verschenen en van degenen die hen hebben bijgestaan, alsmede die van
de getuigen, deskundigen en tolken die op de zitting zijn verschenen.

5.

Het Tuchtcollege kan bepalen dat de verklaring van een partij, getuige
of deskundige geheel in het proces-verbaal wordt opgenomen. In dat
geval wordt de verklaring onverwijld op schrift gesteld en aan de partij,
getuige of deskundige voorgelezen. Deze kan daarin wijzigingen
aanbrengen, die op schrift worden gesteld en aan de partij, getuige of
deskundige worden voorgelezen.

Artikel 26 Schorsing van de behandeling ter zitting

(artikel 4.22 ambtelijk concept)
1.

Het Tuchtcollege kan de behandeling ter zitting schorsen.

2.

Indien de behandeling ter zitting wordt geschorst, bepaalt het
Tuchtcollege zo spoedig mogelijk het tijdstip waarop de behandeling
wordt hervat. De secretaris van het Tuchtcollege stelt de betrokkene en
de verzoeker dan wel de klager hiervan onverwijld op de hoogte, tenzij

het tijdstip van de hervatting op de zitting door het Tuchtcollege al
mondeling is vastgesteld en is aangezegd aan de betrokkene en de
verzoeker dan wel de klager.
3.

Indien het tijdstip van hervatting nog niet overeenkomstig het tweede
lid mondeling is aangezegd, is artikel 20 van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 27 Sluiting van de behandeling ter zitting

(artikel 4.25 ambtelijk concept)
1.

Het Tuchtcollege sluit de behandeling ter zitting, wanneer het van
oordeel is dat het onderzoek is voltooid.

2.

Voordat de behandeling ter zitting wordt gesloten, heeft de betrokkene
het recht als laatste het woord te voeren.

3.

Zodra de behandeling ter zitting is gesloten, deelt de voorzitter van het
Tuchtcollege mee wanneer uitspraak wordt gedaan.

Artikel 28 Heropening onderzoek
1.

Indien het Tuchtcollege van oordeel is dat het onderzoek niet volledig is
geweest, kan het dit heropenen.

2.

De secretaris van het Tuchtcollege doet zo spoedig mogelijk daarvan
mededeling aan de betrokkene en de verzoeker, of de klager.

Artikel 29 De grondslag van de uitspraak

(artikel 55g Wz, artikel 4.26, ambtelijk concept)
1.

Het Tuchtcollege doet uitspraak op grondslag van het verzoek of de
klacht, de overgelegde stukken, het verhandelde tijdens het
vooronderzoek en de behandeling ter zitting.

2.

Het Tuchtcollege kan ambtshalve de rechtsgronden aanvullen.

Artikel 30 De beslissing en de uitspraak

(artikel 55h, lid 2, artikel 55g, artikel 55r, artikel 55s Wz en
artikel 4.27 leden 1-6 ambtelijk concept)

1.

Het Tuchtcollege beslist bij meerderheid van stemmen.
Plaatsvervangende leden, als bedoeld in artikel 22 lid 2 van het
Reglement, brengen geen stem uit bij het nemen van een beslissing. Bij
het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

2.

Het Tuchtcollege spreekt de beslissing uit op een openbare zitting en
doet uitspraak binnen twee maanden na sluiting van de behandeling ter
zitting. Het Tuchtcollege kan deze termijn ten hoogste eenmaal met een
door hem te bepalen redelijke termijn verlengen. Van deze
termijnverlenging doet de secretaris van het Tuchtcollege onverwijld
mededeling aan de verzoeker, danwel aan de klager en aan de
betrokkene. Het Tuchtcollege stelt de beslissing op schrift. De
beslissing berust op een deugdelijke motivering.

3.

De op schrift gestelde beslissing wordt ondertekend door de voorzitter
en de secretaris.

4.

6.

De beslissing strekt tot het:
a.

onbevoegd verklaren van het Tuchtcollege;

b.

niet-ontvankelijk verklaren van het verzoek of de klacht;

c.

ongegrond verklaren van het verzoek of de klacht, of

d.

gegrond verklaren van het verzoek of de klacht.

Indien in de beslissing het verzoek of de klacht geheel of gedeeltelijk
gegrond wordt verklaard, houdt zij tevens in een beslissing omtrent het
opleggen van de in de artikelen 30 en 31 van het Reglement bedoelde
tuchtmaatregelen.

7.

Van de op schrift gestelde beslissing wordt door de secretaris
onverwijld een afschrift gezonden aan de betrokkene en de verzoeker
dan wel klager.

8.

Aan de betrokkene wordt medegedeeld dat, wanneer en bij wie hij
beroep kan instellen.

Artikel 31 Tuchtm aatregelen

(artikel 55p Wz)
1.

De tuchtmaatregelen die bij gegrondverklaring van een verzoek of een
klacht kunnen worden opgelegd zijn:

a.

een waarschuwing;

b.

een berisping;

c.

een geldboete van ten hoogste € 4.500;

d.

een schorsing van de vaarbevoegdheid voor een periode van ten

hoogste twee jaren.
2.

Bij het opleggen van één of meer van de in het eerste lid genoemde
tuchtmaatregelen kan het Tuchtcollege tevens bepalen dat zijn
beslissing al dan niet met vermelding van de gronden waarop zij berust
in een of meer in de beslissing aangewezen tijdschriften of
nieuwsbladen openbaar zal worden gemaakt.

3.

Bij het opleggen van een geldboete bepaalt het Tuchtcollege de termijn
of de termijnen waarbinnen de geldboete moet worden voldaan. De te
betalen geldboeten komen toe aan de Staat. Betaling van de geldsom
geschiedt aan Onze Minister.

4.

De tuchtmaatregelen, genoemd in het eerste lid onder c en d, en de
bijkomende maatregel van openbaarmaking, genoemd in het derde lid,
kunnen eerst worden ten uitvoer gelegd nadat de beslissing van het
Tuchtcollege onherroepelijk is geworden.

Artikel 32 Het voorwaardelijk opleggen van tuchtm aatregelen

(artikel 55p, lid 4 Wz)
1.

Bij het opleggen van de tuchtmaatregelen, genoemd in artikel 31, eerste
lid onder c en d, kan het Tuchtcollege bepalen dat deze geheel of ten
dele niet ten uitvoer zullen worden gelegd, tenzij het Tuchtcollege bij
een latere beslissing anders mocht bepalen op grond van het feit dat de
betrokkene zich voor het einde van een bij die oplegging te bepalen
proeftijd van ten hoogste twee jaren heeft gedragen 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.

2.

Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, bepaalt het
Tuchtcollege wanneer de proeftijd ingaat.

Artikel 33 Schorsing van de vaarbevoegdheid

(artikel 55q, lid 3,4 Wz)
1.

Indien het Tuchtcollege in zijn beslissing een schorsing van de
vaarbevoegdheid heeft opgelegd aan de betrokkene, deelt de secretaris
in een aangetekende brief aan de betrokkene mede:
a.

de datum waarop de schorsing ingaat;

b.

de verplichting om zijn vaarbevoegdheidsbewijs vóór die datum in
te leveren bij het in artikel 65 van de Wet zeevarenden bedoelde
Centraal register bemanningsgegevens, alsmede de gevolgen van
het niet tijdig inleveren van het vaarbevoegdheidsbewijs op grond
van het tweede lid.

2.

Indien de betrokkene zijn vaarbevoegdheidsbewijs niet tijdig bij het
Centraal register bemanningsgegevens inlevert, wordt de periode van
schorsing van de vaarbevoegdheid van rechtswege verlengd met de
termijn die is verstreken tussen de datum waarop de schorsing ingaat
en de datum waarop het vaarbevoegdheidsbewijs daadwerkelijk is
ingeleverd.

3.

De secretaris zendt een afschrift van de schriftelijke beslissing van het
Tuchtcollege alsmede van de aangetekende brief aan de betrokkene
tevens ter registratie aan het Centraal register bemanningsgegevens.

