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20 522 (R 1350) Wijziging van bepalingen van de Schepenwet,
de Marinescheepsongevallenwet, de Zee– en
Luchtvaartverzekeringswet 1939, de Rijkswet
Vaarplicht en de Rijkswet Noodvoorzieningen
Scheepvaart in verband met de invoering van
Boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek

Nr. 9 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG VAN DE STATEN
VAN ARUBA
Ontvangen 18 juni 1990

1. De bespreking van het onderhavige voorstel van Rijkswet heeft van
de kant van de Staten van Aruba tot geen principiële bedenkingen
aanleiding gegeven.

Wel constateren de Staten van Aruba in verband met het vervallen van
de term reder in de aangepaste rijkswetten dat er een discrepantie zal
ontstaan tussen deze wetten en het Arubaanse Wetboek van
Koophandel, zolang dat niet is aangepast aan Boek 8 van het Neder–
landse Wetboek.

De aan het woord zijnde leden van de Staten van Aruba zouden in dit
verband willen vernemen of de Arubaanse regering voornemens is tijdig
de terzake geldende Arubaanse wetgeving in overeenstemming te
brengen met de in het onderhavige voorstel van rijkswet bedoelde wijzi–
gingen.

Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen of te zijner tijd
Boek 8 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek ook in de Antilliaanse en
Arubaanse wetgeving zal worden geïncorporeerd. Zolang dit niet is
gebeurd, acht de ondergetekende het wenselijk dat de in het onder–
havige voorstel van rijkswet aan te passen rijkswetten mede afgestemd
blijven op het Antilliaanse en Arubaanse Wetboek van Koophandel zoals
dit thans geldt. In verband daarmee wordt in de Rijkswet Noodvoorzie–
ningen Scheepvaart voorgesteld om in artikel 1 de reder te definiëren als
de eigenaar of rompbevrachter van een Nederlands schip en als een
reder in zijn huidige betekenis van een Antilliaans of Arubaans schip.
Daartoe was het nodig dat de onderhavige wet in overeenstemming
wordt gebracht met de thans bestaande situatie dat Aruba is losgemaakt
uit het Staatsverband van de Nederlandse Antillen. Thans wordt door de
Minister van Verkeer en Waterstaat een rijkswet voorbereid die onder
meer hierin zal voorzien. Hierop vooruitlopend is de onderhavige wet met
het oog op de duidelijkheid reeds aangepast. Voor de Schepenwet was
dit in het kader van de aanpassing aan Boek 8 niet strikt noodzakelijk.

In de Rijkswet Vaarplicht moest eveneens rekening worden gehouden
met de situatie dat de Antilliaanse en Arubaanse wetgeving op dit
moment niet wordt aangepast aan Boek 8. Artikel 1 is met het oog
daarop aangepast.
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2. Indien Boek 3 zoals dat luidt krachtens Stb. 1989, 489, van het
nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek in werking treedt, zal de
Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart voor wat betreft de Neder–
landse situatie daaraan moeten worden aangepast. Boek 3 bevat een
regeling voor de inschrijving van registergoederen, waartoe in het nieuwe
recht teboekstaande schepen behoren. De regeling wordt nader uitge–
werkt in de Kadasterwet (Stb. 1989, 186). De aanpassing komt voort uit
het feit dat tengevolge van de wijziging in de Kadasterwet van de opzet
van het scheepsregister niet meer gesproken kan worden van scheepsre–
gister. Het «scheepsregister» zal immers in de nieuwe artikelen 8.3.2.4.
en 8.8.2.4 nog alleen een register zijn voor de teboekstelling van
zeeschepen, onderscheidenlijk binnenschepen. Daarin worden geen
andere feiten ingeschreven. Deze andere feiten, zoals de in de onder–
havige wet bedoelde verklaringen, zullen worden ingeschreven in de
openbare registers bedoeld in afdeling 3.1.2, die op alle registergoe–
deren betrekking heeft. Voor een uitgebreide toelichting van de riieuwe
opzet van het scheepsregister moge verwezen worden naar de
toelichting op de Kadasterwet (Bijl. Hand. II, 1981-1982, 17 496 nr. 5)
onder Algemeen sub D, p. 9 e.v.

In artikel 9, achtste lid, wordt artikel 3.1.2.7, tweede lid, van
toepassing uitgezonderd, aangezien het hier om een maatregel gaat in
het algemeen belang, zodat de als hoofdregel wenselijk geachte derden–
bescherming krachtens 3.1.2.7 niet de gevolgen mag doorkruisen van
deze maatregel. Een dergelijke uitsluiting is niet vereist in artikel 17,
vierde lid.

De Minister van Justitie, a.i.
R. F. M. Lubbers
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