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Inleiding

Het voorstel van Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
voorziet in hoofdzaak in een wettelijke regeling voor Nederland voor de
verlening van de Nederlandse nationaliteit aan zeeschepen die in een
andere Staat in een eigenaarsregister van zeeschepen teboekstaan.
Hoofdvoorwaarde voor de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit is
dat het schip krachtens een rompbevrachtingsovereenkomst ter
beschikking is gesteld van een in Nederland gevestigd zeescheepvaart–
bedrijf, dat bovendien het beheer over het schip geheel of in hoofdzaak
vanuit Nederland voert. Deze scheepsexploitant wordt in het vervolg van
de memorie van toelichting ook wel aangeduid met de in het spraakge–
bruik gebezigde term «reder», welke term hier derhalve niet de meer
beperkte betekenis heeft van scheepseigenaar in Boek 8 van het
Burgerlijk Wetboek.

Door de inschrijving van een zeeschip in het openbaar rompbevrach–
tingsregister verkrijgt dit schip de hoedanigheid van Nederlands schip,
hetgeen inhoudt dat het schip gedurende de periode van inschrijving in
dat register de Nederlandse nationaliteit heeft, onderworpen is aan de
souvereiniteit van de Nederlandse staat, en tot de Nederlandse rechts–
sfeer behoort. Het openbaar rompbevrachtingsregister zal door de
Minister van Verkeer en Waterstaat worden gehouden. Een buiten
Nederland teboekstaand zeeschip wordt aldus voor de duur van de
inschrijving in het rompbevrachtingsregister onttrokken aan de rechts–
macht van de Staat van teboekstelling, behoudens voor zover dit de
zakenrechtelijke positie van het schip betreft (eigendom en zakelijke
rechten, zoals hypotheek).

Voorts is voorzien in de mogelijkheid dat zeeschepen in rompbe–
vrachting, die in een ander deel van het Koninkrijk in een eigenaarsre–
gister van zeeschepen teboekstaan, de hoedanigheid van Nederlands
schip verkrijgen. Daarbij gaat het dus niet om vlagwisseling, maar
uitsluitend om een overgang van de Nederlands-Antilliaanse, onderschei–
denlijk de Arubaanse rechtssfeer naar die van het rijksdeel Nederland.
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Ingevolge het volkenrecht bepaalt iedere staat zelf de voorwaarden
voor de verlening van zijn nationaliteit aan schepen en voor het recht om
de vlag van de betrokken staat te voeren. Het voor een bepaalde periode
verkrijgen van de nationaliteit van een andere staat is toegestaan, mits
het schip gedurende die periode uitsluitend de vlag van die andere staat
voert (vgl. de artikelen 91 en 92 van het VN-Verdrag inzake het recht van
de zee, gesloten te Montego-Bay op 10 december 1982, Trb. 1983, Nr.
83).

De door het Koninkrijk voor Nederland te stellen voorwaarden aan
zeeschepen in rompbevrachting dienen echter tevens in overeen–
stemming te zijn met de bepalingen van het Europese gemeenschaps–
recht, in het bijzonder die met betrekking tot het recht van vestiging (met
name de artikelen 52 en 58 van het EEG-Verdrag). Het hierbij ingediende
wetsvoorstel voldoet aan de vereisten die uit het communautaire recht
voortvloeien. In de toelichting op artikel 3 wordt hierop nader ingegaan.

Maritiem-politieke, sociaal-economische en budgettaire
aspecten

In economische termen uitgedrukt opent het onderhavige wetsvoorstel
de mogelijkheid in het buitenland gehuurde schepen onder Nederlandse
vlag te exploiteren.

In de internationale scheepvaartwereld vindt in toenemende mate een
scheiding plaats tussen de juridische eigendom en de exploitatie van
schepen. De juridische eigendom van een schip berust in die gevallen
bijvoorbeeld bij een financieringsmaatschappij, een beleggingsinstelling
of een scheepswerf, terwijl de exploitatie van het schip in handen is van
een reder. De reder exploiteert het schip in deze situatie als economisch
eigenaar: hij draagt zorg voor onder andere de bemanning, de verzeke–
ringen, het onderhoud en de bevrachting van het schip. De juridische
eigenaar ontvangt van de reder een vergoeding voor de kapitaalslasten,
en heeft voor het overige geen bemoeienis met het schip. In interna–
tionaal kader wordt deze gang van zaken in het algemeen aangeduid als
het bareboat charteren van schepen; in Nederland wordt hiervoor ook
wel de term «rompbevrachting» gehanteerd.

Ook Nederlandse reders exploiteren schepen op basis van bareboat
charters. De juridische eigendom van deze schepen berust veelal bij in
het buitenland gevestigde ondernemingen. Onze wetgeving staat op dit
moment evenwel niet toe dat deze schepen onder Nederlandse vlag
varen. De reder heeft daardoor geen andere keuze dan het schip onder
buitenlandse vlag, veelal een zogenaamde goedkope vlag, te exploiteren.
Bij de reders bestaat echter de behoefte om bareboat charter schepen
onder Nederlandse vlag te kunnen exploiteren. Ook vanuit het scheep–
vaartbeleid is het aantrekkelijk om deze mogelijkheid te openen.

Vanuit de optiek van het scheepvaartbeleid is invlagging van bareboat
charter schepen gewenst, omdat dit bijdraagt aan de mogelijkheden om
de vloot onder Nederlandse vlag te vergroten, althans in stand te
houden. Dit heeft macro-economisch positieve effecten in de sfeer van
betalingsbalans, nationaal produkt en werkgelegenheid. Bovendien levert
het een bijdrage aan de veiligheid en milieuvriendelijkheid van de
zeescheepvaart, omdat de onder Nederlandse vlag gebrachte bareboat
charter schepen zullen moeten voldoen aan dezelfde eisen als de
schepen in Nederlandse eigendom, welke uit dien hoofde onder Neder–
landse vlag varen.

Invlagging van bareboat charter schepen is overigens een zaak die
aansluit bij ontwikkelingen in andere landen en in de internationale regel–
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geving. De ons omringende Europese landen kennen vrijwel zonder
uitzondering deze mogelijkheid al, en ook de Registratieconventie die op
initiatief van de Verenigde Naties is opgesteld voorziet hierin (United
Nations Convention on Conditions for Registration of Ships van 7
februari 1986. UNCTAD-document nr. TD/RS/CONF/23 d.d. 13 maart
1986). Door een aanpassing van de rijkswet-wetgeving op dit punt zal
deze faciliteit op korte termijn ook worden geïntroduceerd voor de
Nederlandse Antillen en Aruba.

Voor het exploiteren van bareboat charter schepen bestaan vanuit de
reder bezien diverse redenen. Bareboat chartering op zichzelf geeft,
ongeacht de vlag waaronder wordt gevaren, de mogelijkheid om tekort
aan eigen tonnage tijdelijk op te vangen door schepen bij te huren en
deze weer af te stoten als de vrachtenmarkt daartoe aanleiding geeft.
Het exploiteren van schepen in bareboat charter geeft verder de
mogelijkheid om het aantal schepen te vergroten, zonder dat daarvoor
duurzaam vast kapitaal van de onderneming nodig is.

Deze bareboat charter schepen zijn vaak afkomstig uit het buitenland.
De wenselijkheid om deze uit het buitenland afkomstige schepen niet
alleen onder buitenlandse, maar ook onder Nederlandse vlag te kunnen
exploiteren berust op overwegingen van met name operationele en finan–
ciële aard.

Bij operationele overwegingen moet gedacht worden aan de marke–
tingsaspecten van de Nederlandse vlag, en aan het vereist zijn van de
Nederlandse vlag in bijvoorbeeld poolovereenkomsten. Uit financieel
oogpunt kan invlagging op basis van bareboat charter aantrekkelijk zijn,
omdat de financieringslasten daarvan in een aantal gevallen lager zijn
dan die van een uit Nederland afkomstig schip.

Op de rompbevrachtingsschepen onder Nederlandse vlag is de Wet
van 28 december 1989, Stb. 602 (Wet faciliteit voor de zeevaart) van
toepassing. De gevolgen voor de belastingopbrengsten van het
wetsvoorstel blijven binnen het financiële kader van de faciliteit voor de
zeevaart. Met het voorstel wordt voorkomen dat de fiscale faciliteit voor
de bedrijfstak aan belang verliest.

In dat verband kan worden opgemerkt dat inschrijving in het rompbe–
vrachtingsregister onder meer zal geschieden als gevolg van herfinan–
ciering van reeds onder Nederlandse vlag varende schepen en vervan–
gingsinvesteringen door reders die hun vloot onder Nederlandse vlag
laten varen. Voorts zal inschrijving in het rompbevrachtingsregister naar
verwachting leiden tot het invlaggen van schepen die nu reeds - onder
buitenlandse vlag - in bareboat charter worden geëxploiteerd door
reders die op grond van een overgangsregeling onder de fiscale faciliteit
voor de zeevaart vallen. Voor toepassing van deze faciliteit is vereist dat
ten minste 70% van de door de desbetreffende Nederlandse onder–
neming geëxploiteerde vloot de Nederlandse vlag voert. Voor een
overgangsregeling van vijf jaar, namelijk gedurende de jaren 1990 tot en
met 1994, geldt dat het percentage meer dan vijftig moet zijn. Het onder
de Nederlandse vlag brengen van nu reeds bareboat gecharterde
schepen zal in die gevallen als resultaat hebben dat wordt voldaan aan
het per 1 januari 1995 geldende scherpere vereiste.

Van belang voor de werknemers in de zeescheepvaart is dat ten
aanzien van de bemanning op de rompbevrachtingsschepen onder
Nederlandse vlag dezelfde wettelijke regels zullen gelden als voor
schepen van Nederlandse eigenaren (in de zin van artikel 311 van het
Wetboek van Koophandel). Dit betekent onder meer dat dezelfde beman–
ningseisen zullen gelden. Het wetsvoorstel is niet van invloed op de
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toepasbaarheid van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving en
arbeidsomstandighedenwetgeving.

In het wetsvoorstel is een voorziening opgenomen teneinde te verze–
keren dat de loonvorderingen van de bemanning in geval van faillis–
sement of uitwinning kunnen worden voldaan op dezelfde voet als de
regeling terzake in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek (zie hiervoor de
toelichting op artikel 4).

Door de vakbeweging is gewezen op de mogelijkheid van onbedoeld
gebruik van het invlaggen op basis van rompbevrachtingsovereen–
komsten ten nadele van de bemanning. Ik acht de kans daarop zeer
gering. Niettemin zal in het reguliere tripartite overleg tussen reders,
vakbeweging en overheid worden bezien of het nodig is om, in aanvulling
op deze wettelijke regeling, op dit punt onderlinge afspraken te maken.

Wetgevingsaspecten

Het voorstel van Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
vormt een onderdeel van de algehele herziening van de nationaliteitswet–
geving voor zeeschepen (Vergelijk de wetgevingsbijlage bij hoofdstuk XII
- Verkeer en Waterstaat - van de Rijksbegroting voor 1991: Kamer–
stukken II, 1990/91, 21 800 XII, nr.3, bijl. 6, blz. 31 en 35). Aangezien
de invoering van de mogelijkheid om buiten Nederland teboekstaande
schepen in Nederlandse rompbevrachting onder Nederlandse vlag te
laten varen uit een oogpunt van scheepvaartbeleid op korte termijn zeer
gewenst is, is besloten aan dit onderdeel van de nationaliteitswetgeving
een hoge prioriteit toe te kennen in het kader van het tot stand brengen
van nieuwe wetgeving. De in dit wetsvoorstel geregelde materie is een
afgerond geheel en leent zich derhalve voor een afzonderlijke, versnelde
invoering.

Aangezien de inschrijving van zeeschepen in het openbaar rompbe–
vrachtingsregister een publiekrechtelijk karakter draagt en Boek 8 van
het Burgerlijk Wetboek geen regeling omtrent de nationaliteit van
zeeschepen bevat, dient de voorgestelde regeling in een afzonderlijke
wet te worden opgenomen.

De nationaliteit van zeeschepen is ingevolge artikel 3, eerste lid, onder
e, van het Statuut voor het Koninkrijk een koninkrijksaangelegenheid. Het
Statuut opent in artikel 14, derde lid, echter tevens de mogelijkheid om
een regeling van een zodanige aangelegenheid bij gewone wet vast te
stellen indien deze niet geldt in de andere rijksdelen. Nu de regeringen
van de Nederlandse Antillen en Aruba te kennen hebben gegeven voor
hun land ieder een eigen regeling vast te willen doen stellen bij algemene
maatregel van rijksbestuur (als onderdeel van het Nederlands-Antilliaans
resp. Arubaans Zeebrievenbesluit), ligt het in de rede de regeling van de
nationaliteit voor rompbevrachtingsschepen voor Nederland bij gewone
wet te doen geschieden. Omtrent de hoofdelementen van het onder–
havige wetsvoorstel heeft overleg plaatsgevonden met de beide konink–
rijkspartners, waardoor een goede onderlinge afstemming van de drie
wettelijke regelingen is bereikt.

Dereguleringsaspecten

Er worden voor de uitvoering en financiering van de voorgestelde
wettelijke regeling geen nieuwe organen in het leven geroepen. De
uitvoering geschiedt onder verantwoordelijkheid van de Minister van
Verkeer en Waterstaat. Het wetsvoorstel voorziet in een rompbevrach–
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tingsregister, waarin zeeschepen kunnen worden ingeschreven indien
wordt voldaan aan de in de regeling gestelde vereisten. Er is geen sprake
van aanmerkelijke lasten voor de overheid of voor het bedrijfsleven als
gevolg van de invoering van deze regeling. Wat de gevolgen voor het
justitiële apparaat betreft, wordt opgemerkt dat het wetsvoorstel niet
voorziet in strafrechtelijke sancties.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

In het wetsvoorstel wordt zo nauw mogelijk aangesloten bij de
omschrijving van rompbevrachting van zeeschepen in artikel 530 van
Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van de rechtsfiguur
van de zogeheten «demise charter». Dit is een bijzondere vorm van de
rompbevrachtingsovereenkomst, waarbij de rompbevrachter het schip
ontvangt vergezeld van een tevoren door de rompvervrachter aange–
stelde kapitein en schepelingen, met het recht deze desgewenst door
anderen te vervangen. Laatstgenoemde vorm wordt in de hier gehan–
teerde definitie uitgesloten.

Ingevolge de overeenkomst van rompbevrachting komt de exploitatie
van het zeeschip geheel in handen te liggen van de rompbevrachter, met
inbegrip van de bevoegdheid de kapitein en de schepelingen aan te
stellen. Een essentieel element van de rompbevrachtingsovereenkomst is
voorts dat de rompbevrachter voor de duur ervan de volledige zeggen-
schap over het schip verwerft. Deze zeggenschap omvat uiteraard niet
tevens het recht tot overdracht van de eigendom of die tot het vestigen
van enig zakelijk recht op het schip, zoals hypotheek. Genoemde rechten
blijven bij de eigenaar. De rompbevrachtingsovereenkomst heeft immers
naar zijn aard niet het oogmerk deze rechten te doen overgaan op de
rompbevrachter.

In de memorie van toelichting bij de Vaststellingswet van Boek 8 van
het Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken II, 1975/76, 14049, nrs. 3-4, blz.
126) is over het begrip «rompbevrachting» onder meer het volgende
opgemerkt:

«3. De rompbevrachting is een moeilijk te omschrijven begrip. Zij doet
zich voor daar, waar de vervrachter de exploitatie van het schip geheel
en al aan de bevrachter overlaat. Deze verkrijgt de «possession» van het
schip: naar buiten toe treedt hij geheel als enig rechthebbende op het
schip op. Kenmerkend is hier veelal - doch niet uitsluitend - de positie
van de kapitein: heeft de vervrachter door deze nog enige zeggenschap
over het schip, dan heeft men niet met rompbevrachting doch met tijd–
of reisbevrachting van doen (artikel 8.5.2.2.). Heeft de vervrachter geen
enkele zeggenschap meer over het schip, dan valt de overeenkomst wel
onder «rompbevrachting». Onder dit begrip vallen dus zowel de
«bareboat charter» dat wil zeggen de terbeschikkingstelling van een
schip zonder meer, als de «demise charter», de gevallen, dat de
vervrachter wèl, voordat de overeenkomst tot uitvoering komt, een
kapitein en een bemanning ter beschikking van de bevrachter stelt, doch
dezen na het in werking treden van de overeenkomst niet zijn «servants»
blijven, doch «to all intents and purposes» de «servants» van de
bevrachter worden (Scrutton 1964, p. 4).»

«5. Van de rompbevrachting wordt gebruik gemaakt bij voorbeeld
wanneer de eigendom van een schip berust bij een financieringsin–
stelling, die de exploitatie van het schip geheel overlaat aan een scheep–
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vaartmaatschappij. Alle lusten en lasten dezer exploitatie behoren in dit
geval voor rekening van de scheepvaartmaatschappij te blijven, die veelal
kan volstaan met het betalen van «huur» aan de financieringsinstelling.
Jegens derden echter rusten volgens het ontwerp de uit de wet in
verband met de exploitatie voortvloeiende rechten en verplichtingen op
de eigenaar van het schip; deze zal in zijn overeenkomst met de
«scheepshuurder» terzake een regeling moeten treffen.

Ook onderling zullen scheepvaartmaatschappijen, die haar schepen ter
beschikking van elkaar stellen, dit veelal doen in de vorm van rompbe–
vrachting. Ook hier komt de exploitatie geheel in handen te liggen van
hem, die het schip ter beschikking krijgt, maar de verdeling van kosten,
lasten en risico's zal een andere kunnen zijn dan in de verhouding tussen
scheepvaartmaatschappij en financieringsinstelling. Het ontwerp laat
partijen volledige vrijheid.»

Artikel 2

Het rompbevrachtingsregister is een publiekrechtelijk register: door
inschrijving in dit register verkrijgt een zeeschip de hoedanigheid van
Nederlands schip (artikel 5, eerste lid), d.w.z. de Nederlandse nationa–
liteit. Het register zal berusten onder de Minister van Verkeer en Water–
staat (Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken) en zal uit
de aard der zaak openbaar zijn. Het is voor een ieder kosteloos ter
inzage, terwijl tegen kostprijs uittreksels uit het register kunnen worden
verstrekt.

Het publiekrechtelijke rompbevrachtingsregister dient wel te worden
onderscheiden van het privaatrechtelijke openbaar register voor de
teboekstelling van zeeschepen (artikel 193 van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek), dat berust bij de Rijksdienst van het Kadaster en de Openbare
Registers, onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Volkshuis–
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het openbaar register
voor de teboekstelling van zeeschepen is het eigenaarsregister, waarin
zeeschepen van Nederlandse eigenaren (in de zin van artikel 311 van het
Wetboek van Koophandel) kunnen worden teboekgesteld. Behalve de
eigenaar worden in dit register ook de hypotheekhouder(s) en eventuele
andere beperkt zakelijk gerechtigden ingeschreven (artikel 197 van Boek
8 van het Burgerlijk Wetboek).

Een zeeschip dat door een Nederlandse eigenaar wordt geëxploiteerd
is van rechtswege een Nederlands schip (artikel 311 van het Wetboek
van Koophandel); het kan worden teboekgesteld in het openbaar register
voor de teboekstelling van zeeschepen, en wordt daardoor registergoed:
de levering van teboekstaande zeeschepen geschiedt door inschrijving in
het register van een notariële akte (artikel 199 van Boek 8 van het
Burgerlijk Wetboek). Een zeeschip dat door een Nederlandse rompbe–
vrachter wordt geëxploiteerd verkrijgt daarentegen de hoedanigheid van
Nederlands schip pas door de inschrijving in het rompbevrachtingsre–
gister.

Het tweede lid noemt de gegevens die van elk ingeschreven schip in
het openbaar rompbevrachtingsregister vermeld moeten worden.
Aangezien de rompbevrachter die een aan een ander in eigendom toebe–
horend zeeschip exploiteert, dit schip veelal een eigen naam pleegt te
geven welke afwijkt van de naam waaronder het schip in het buitenland
in het eigenaarsregister teboekstaat, is het wenselijk om beide namen
(voor hetzelfde schip) in het rompbevrachtingsregister te vermelden.
Vermelding van de bruto en netto tonnage van het schip is in het
algemeen pas mogelijk na meting door de Scheepsmetingsdienst en
afgifte van een officiële meetbrief door (het Hoofd van) de Scheepsme–
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tingsdienst. Tot dat tijdstip worden de in de voorlopige meetbrief
vermelde gegevens in het rompbevrachtingsregister opgenomen, welke
zodra mogelijk door de gegevens van de definitieve meetbrief worden
vervangen.

De gegevens omtrent de beschrijving van het schip zullen veelal
kunnen worden overgenomen uit het afschrift van de teboekstelling van
het schip in het buitenlandse eigenaarsregister, dat de rompbevrachter–
zo nodig met een vertaling - bij het inschrijvingsverzoek moet overleggen
(artikel 4, eerste lid, onder a, jo. derde lid). Toegevoegd is de vermelding
van het unieke (IMO-)scheepsidentificatienummer. Vermelding van dit
nummer, dat het schip zijn leven lang - vanaf de bouw tot aan de sloop -
blijft behouden, ongeacht wisseling van naam of vlag, berust op een
aanbeveling van de Internationale Maritieme Organisatie en strekt ertoe
een betere bestrijding van maritieme fraude mogelijk te maken en een
bijdrage te leveren aan de veiligheid, aan de bescherming van het milieu
en aan de daarmee verband houdende controle. De vermelding van de
meest essentiële gegevens omtrent de teboekstelling van het schip in het
buitenlandse eigenaarsregister, van de naam en het adres van zowel de
eigenaar als de rompbevrachter, alsmede de vermelding van het begin en
einde van de rompbevrachtingsovereenkomst spreken voor zichzelf.

Artikel 3

Artikel 3 bevat de vereisten, waaraan moet worden voldaan teneinde in
het rompbevrachtingsregister te kunnen worden ingeschreven.
Inschrijving in dit register vindt alleen plaats op aanvraag. Met de
voorgeschreven minimumlooptijd van de rompbevrachtingsovereenkomst
van één jaar (eerste lid, onder a) wordt beoogd te voorkomen dat de met
dit wetsvoorstel geschapen mogelijkheid tot tijdelijk invlaggen
oneigenlijk wordt gebruikt.

De in dit artikel vermelde vereisten zijn in overeenstemming met artikel
5 van het Verdrag inzake de Volle Zee, welk verdrag op 29 april 1958 te
Genève is ondertekend (Trb. 1959, 124) en op 18 februari 1966 voor het
gehele Koninkrijk der Nederlanden is bekrachtigd (Trb. 1966, 124).
Artikel 5 van dit Verdrag luidt als volgt:

«1. ledere staat stelt de voorwaarden vast voor het verlenen van zijn
nationaliteit aan schepen, voor de registratie van schepen op zijn grond–
gebied, en voor het recht zijn vlag te voeren. Schepen hebben de natio–
naliteit van de staat wiens vlag zij het recht hebben te voeren. Er moet
een wezenlijke band (de zgn. «genuine link») bestaan tussen de staat en
het schip; in het bijzonder dient de staat op administratief, technisch en
sociaal gebied zijn rechtsmacht en toezicht op doeltreffende wijze uit te
oefenen.

2. ledere staat dient aan schepen aan wie hij het recht heeft verleend
zijn vlag te voeren, documenten te verstrekken waaruit zulks blijkt.»

Bij het bepalen van de vereisten voor het tijdelijk verkrijgen van de
Nederlandse nationaliteit door een zeeschip is tevens rekening gehouden
met het EG-recht, in het bijzonder de artikelen 52 en 58 van het
EEG-Verdrag die handelen over het recht van vestiging. Het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in een recent arrest
(Factortame; prejudiciële beslissing van 25 juli 1991, zaak nr. C-221/89)
aangegeven welke voorwaarden naar haar oordeel wel, respectievelijk
niet toelaatbaar zijn op grond van het communautaire recht.
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De combinatie van enerzijds het bestaan van een wezenlijke band
tussen het schip in rompbevrachting en Nederland en van anderzijds de
vrijheid van vestiging van ondernemingen binnen de Europese Gemeen–
schappen, leidt tot het opnemen van enkele essentiële voorwaarden voor
het verkrijgen van de hoedanigheid van Nederlands schip. De rompbe–
vrachter moet een vestiging in Nederland hebben waar hij het
zeescheepvaartbedrijf uitoefent en van waaruit hij het beheer over het
schip in rompbevrachting daadwerkelijk voert (eerste lid, onder b). Ten
aanzien van het vestigingsbegrip is nauw aangesloten bij dat van de
Handelsregisterwet, zoals dit in de loop der jaren mede is gevormd door
de jurisprudentie dienaangaande. De Handelsregisterwet kent drie
soorten vestigingen: de hoofdvestiging (waar zich doorgaans ook het
bestuur van de onderneming bevindt), de nevenvestiging (in een gebouw
of complex van gebouwen, gericht op duurzame menselijke activiteit) en
de handelsagent. Teneinde aan het vereiste van een wezenlijke band
(«genuine link») tussen het rompbevrachtingsschip en Nederland als land
in het Koninkrijk reëel gestalte te geven, dient het zeescheepvaartbedrijf
van de rompbevrachter in Nederland tenminste een nevenvestiging te
hebben. De figuur van de handelsagent is derhalve ontoereikend en
wordt ingevolge het eerste lid, onder b, van artikel 3 uitgesloten.

Onder het beheer over het schip dient te worden verstaan het beheer
in organisatorisch, sociaal, financieel-economisch, administratief en
technisch opzicht. Het is denkbaar, met name in concern-verband, dat
verschillende beheersdaden vanuit verschillende vestigingen (in verschil–
lende landen) plaatsvinden. In dat geval zal de Minister van Verkeer en
Waterstaat moeten beoordelen of de meest belangrijke beheersdaden
met betrekking tot het schip in rompbevrachting plaatsvinden vanuit een
Nederlandse vestiging van de rompbevrachter.

De dagelijkse leiding van deze vestiging moet berusten bij een of meer
natuurhjke personen die bevoegd zijn om de rompbevrachter te verte–
genwoordigen ten aanzien van alle aangelegenheden die verband houden
met het schip in rompbevrachting (eerste lid, onder c, 2°). Zij moeten te
allen tijde aanspreekbaar zijn als er iets met het schip in rompbe–
vrachting aan de hand is. Voor de effectieve uitoefening van de Neder–
landse rechtsmacht over het zeeschip in rompbevrachting, ook ten
opzichte van andere staten - in wier territoriale wateren zich bijvoorbeeld
een aanvaring of een niet toegestane lozing met schadelijke gevolgen
voor het milieu zou kunnen voordoen - is het noodzakelijk dat er in
Nederland een of meer personen met het beheer van het schip zijn
belast, die daadwerkelijk aanspreekbaar zijn en op ieder moment
adequaat namens de rompbevrachter kunnen optreden. Zowel het
beheer over als de verantwoordelijkheid voor het schip in rompbe–
vrachting moeten derhalve in Nederland zijn gelokaliseerd. De Minister
van Verkeer en Waterstaat zal bij de behandeling van een aanvraag om
inschrijving in het rompbevrachtingsregister moeten beoordelen of dit
feitelijk het geval is.

Daarnaast zijn de nationaliteitseisen, zoals artikel 311 van het Wetboek
van Koophandel deze stelt ten aanzien van zeeschepen van Nederlandse
eigenaren, in het licht van de ontwikkelingen van het communautaire
recht, voor zeeschepen van Nederlandse rompbevrachters verruimd tot
natuurlijke of rechtspersonen met de nationaliteit van een der Lid-Staten
van de Europese Gemeenschappen. Dit ruimere vereiste geldt zowel voor
de rompbevrachter zelf (eerste lid, onder a) als voor de dagelijkse leiding
van zijn vestiging van waaruit hij het beheer over het schip in rompbe–
vrachting voert (eerste lid, onder c, 1°).

Is de rompbevrachter één natuurlijk persoon of éèn rechtspersoon, dan
moet deze de nationaliteit van een der Lid-Staten van de Europese
Gemeenschappen bezitten. Is de rompbevrachter een rederij in de zin
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van de artikelen 160 e.v. van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, dan
moet ten minste twee derde deel van de leden van de rederij de nationa–
liteit van een der Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen bezitten.
Is de rompbevrachter een niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennoot–
schap, dan moet ten minste twee derde deel van de beherende (hoof–
delijk aansprakelijke) vennoten de nationaliteit van een der Lid-Staten
van de Europese Gemeenschappen bezitten. Is de rompbevrachter een
andersoortig niet rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband
- zoals bijvoorbeeld een maatschap - dan moet ten minste twee derde
deel van de in dat verband samenwerkende personen de nationaliteit van
een der Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen bezitten.

Voor de dagelijkse leiding van de vestiging van de rompbevrachter van
waaruit het schip in rompbevrachting (in hoofdzaak) wordt beheerd,
geldt dat deze volledig dient te berusten bij natuurlijke personen die de
nationaliteit van een der Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen
bezitten.

De rompbevrachter kan - en zal in de praktijk ook veelal - een rechts–
persoon zijn. Het kan ook een samenwerkingsverband tussen verschil–
lende rechtspersonen (en evt. ook natuurlijke personen) zijn. Voor de
beantwoording van de vraag wat onder de nationaliteit van een rechts–
persoon moet worden verstaan is in het tweede lid nauwe aansluiting
gezocht bij de formulering van artikel 58 van het EEG-verdrag: de natio–
naliteit wordt bepaald door het recht van oprichting van de rechts–
persoon, en de plaats van zijn zetel (de statutaire zetel of het centrum
van de bestuursactiviteiten). Aangezien bij deze beide vereisten de natio–
naliteit van de werkelijke machthebbers in de rechtspersoon (bestuurders
en aandeelhouders) niet ter zake doet, is het voor het verkrijgen van de
Nederlandse nationaliteit door een zeeschip - naar analogie van het
bepaalde in artikel 311, onder 2°, van het Wetboek van Koophandel -
van belang om aanvullende eisen te stellen waardoor wel rekening wordt
gehouden met de nationaliteit van de bestuurders en aandeelhouders van
de rechtspersoon. Immers, in geval van buitengewone omstandigheden
(zoals oorlog of oorlogsgevaar) wordt niet alleen gekeken naar de
formele nationaliteit van de rechtspersoon die een schip onder Neder–
landse nationaliteit exploiteert, maar vooral ook naar de werkelijke
machthebbers in de rechtspersoon die achter de formele nationaliteit
zitten. In dergelijke omstandigheden wordt derhalve door de rechts–
persoon heen gekeken.

De in het tweede lid gestelde aanvullende eisen ten aanzien van de
bestuurders en aandeelhouders van de rechtspersoon zijn alternatief:
ófwel dient te worden voldaan aan het vereiste onder a, ófwel aan het
vereiste onder b. Lang niet alle rechtspersonen kunnen voldoen aan het
vereiste onder a omdat daarvoor vereist is dat de rechtspersoon een in
aandelen verdeeld kapitaal heeft (naar Nederlands recht is dit alleen het
geval bij naamloze vennootschappen en bij besloten vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid) en dat de aandelen op naam zijn
gesteld, hetgeen vennootschappen met - voor meer dan één derde deel
- toonderaandelen uitsluit. Bovendien zal bij de vennootschap bekend
moeten zijn in wiens handen zich de aandelen, althans ten minste twee
derde deel daarvan, bevinden. Het is dus zaak het aandeelhoudersre–
gister goed bij te houden. Wanneer de rechtspersoon niet voldoet aan
het vereiste onder a, moeten alle bestuurders de nationaliteit van een der
Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen bezitten.

Zowel ten aanzien van de bestuurders als ten aanzien van de aandeel–
houders van een rechtspersoon kan het zich voordoen dat zich onder hen
ook weer een of meer rechtspersonen bevinden. Bijvoorbeeld: de ene
rechtspersoon (moedermaatschappij) bezit alle aandelen van de andere
rechtspersoon (dochtermaatschappij) of de ene rechtspersoon vormt het
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bestuur van de andere rechtspersoon. Bij rechtspersonen waarvan de
aandelen in handen zijn van een andere rechtspersoon of waarvan het
bestuur wordt gevormd door een andere rechtspersoon, moet door de
rechtspersoon-aandeelhouder of door de rechtspersoon-bestuurder heen
worden gekeken naar de zich daarachter bevindende natuurlijke
personen. Doorgaans zal men dan terecht komen bij de bestuurders van
de moedermaatschappij.

In het eerste lid, onder d, is tot uitdrukking gebracht dat de rompver–
vrachter en de eigenaar van het zeeschip niet dezelfde (rechts)persoon
behoeven te zijn.

Artikel 4

In dit artikel zijn de vereisten van artikel 3 nader uitgewerkt in concrete
administratieve voorschriften. Daarnaast worden in het zesde en zevende
lid de weigeringsgronden limitatief opgesomd, met inbegrip van de
inschrijving onder het stellen van voorwaarden.

De rompbevrachter moet een recent authentiek afschrift van de
teboekstelling van het schip in rompbevrachting in het eigenaarsregister
buiten Nederland (eerste lid, onder a) en een recent afschrift van de
inschrijving in het handelsregister van zijn hoofd– of nevenvestiging in
Nederland van waaruit het schip in rompbevrachting wordt geëxploiteerd
(eerste lid, onder b) overleggen. Recent wil zeggen: zo recent mogelijk.
In verband met het feit dat het in sommige gevallen tijdrovend kan zijn
om een afschrift van de teboekstelling in het buitenland te verkrijgen, is
er vanaf gezien om een vaste termijn in deze bepaling op te nemen. In
ieder geval dienen de afschriften in overeenstemming met de werke–
lijkheid te zijn en mogen er sedert de afgifte geen wijzigingen hebben
plaatsgevonden in de op de afschriften vermelde gegevens.

Uit het afschrift van de inschrijving in het handelsregister blijken de
gegevens die nodig zijn om te beoordelen of de betrokken vestiging van
de rompbevrachter voldoet aan de vereisten, genoemd in artikel 3, eerste
lid, onder b en c, te weten:

- de plaats waar de vestiging is gelegen;
- een korte omschrijving van het bedrijf of de bedrijven, die in de

betrokken vestiging worden uitgeoefend;
- de naam, het adres en de nationaliteit van degenen die belast zijn

met de dagelijkse leiding van de vestiging;
- de vertegenwoordigingsbevoegdheid van degenen die belast zijn

met de dagelijkse leiding van de vestiging.

Door voor te schrijven dat de eigenaar in alle gevallen schriftelijk dient
in te stemmen met het verkrijgen van de hoedanigheid van Nederlands
schip (eerste lid, onder f) wordt bewerkstelligd - indien er sprake is van
een opvolgende rompvervrachter - dat zekerheid bestaat dat het op het
tijdstip van inschrijving intredende rechtsgevolg niet achteraf op bezwaar
van de eigenaar kan stuiten.

Voorts is het van belang een zo groot mogelijke zekerheid te hebben
dat de verklaringen van de rompvervrachter, de rompbevrachter en de
eigenaar, genoemd in de onderdelen e, f en g, daadwerkelijk de
uitdrukking zijn van de wil van de betrokkenen. Op grond van deze
overweging is in het vierde lid bepaald dat deze verklaringen vergezeld
dienen te gaan van een notariële verklaring, d.w.z. een verklaring
opgemaakt door een in Nederland gevestigde notaris, betreffende de
identiteit en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de natuurlijke
personen die hebben ondertekend: de verklaring van de rompvervrachter
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en de rompbevrachter omtrent de voor de overheid essentiële elementen
van de rompbevrachtingsovereenkomst (eerste lid, onder e), de
verklaring van de eigenaar en - indien deze een andere (rechts)persoon
is dan de eigenaar - van de rompvervrachter dat deze instemmen met de
nationaliteitswijziging van het schip (eerste lid, onder f), en de verklaring
van de rompbevrachter dat hij de verantwoordelijkheid voor het schip en
zijn opvarenden aanvaardt die voorvloeit uit de hoedanigheid van Neder–
lands schip, alsmede dat hij het beheer over het schip geheel of in
hoofdzaak vanuit zijn vestiging in Nederland voert (eerste lid, onder g).
De verklaring van een in het buitenland gevestigde notaris is derhalve
niet voldoende; deze dient altijd gedekt te worden door een verklaring
van een in Nederland gevestigde notaris. Deze laatste is openbaar
ambtenaar, die in het maatschappelijk verkeer een vertrouwenspositie
bekleedt, zodat zijn verklaring in ons rechtsverkeer als gezaghebbend kan
worden beschouwd.

Het ligt in het voornemen van de ondergetekende de in het vierde lid
bedoelde modellen en nadere voorschriften voor de verklaringen van de
rompvervrachter, de rompbevrachter en de eigenaar in overleg met de
representatieve organisaties van reders en zeevarenden op te stellen.

Ten aanzien van de nadere gegevens, bedoeld in het vijfde lid, wordt
met name gedacht aan gegevens met het oog op de beoordeling door de
Minister of is voldaan aan het vereiste van artikel 3, eerste lid, onder b.
De Minister van Verkeer en Waterstaat moet beoordelen of de rompbe–
vrachter het beheer over het schip in rompbevrachting daadwerkelijk
geheel of in hoofdzaak vanuit een vestiging in Nederland voert. Alleen
indien dit naar het oordeel van de Minister feitelijk het geval is en indien
de continuïteit van het zeescheepvaartbedrijf in Nederland voldoende is
gewaarborgd, kan worden aangenomen dat er gedurende de looptijd van
de rompbevrachtingsovereenkomst op dit punt voldoende binding is
tussen het schip en Nederland voor de verkrijging van de hoedanigheid
van Nederlands schip. Ter beoordeling hiervan kan de Minister het nodig
achten dat de rompbevrachter nadere gegevens overlegt, of kan de
Minister zelf een nader feitenonderzoek instellen.

Bij de weigeringsgrond, genoemd in het zesde lid van artikel 4, kan
onder meer worden gedacht aan zeeschepen die teboekstaan in een
eigenaarsregister van een staat, ten aanzien waarvan internationale
sancties van toepassing zijn ingevolge een het Koninkrijk bindend besluit
van een volkenrechtelijke organisatie.

Ingevolge artikel 211, onder b, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
zijn bij uitwinning van een zeeschip boven alle andere vorderingen
bevoorrecht: de vorderingen ontstaan uit de arbeidsovereenkomsten van
de kapitein of de andere leden der bemanning, voor zover verschuldigd
over een tijdvak van twaalf maanden. Ingevolge artikel 204, eerste lid,
van dit Boek gaat dit voorrecht zelfs boven hypotheek. Eenzelfde hoge
voorrang kennen ook vele andere rechtsstelsels toe aan de loonvorde–
ringen van de kapitein en de bemanning.

Op 8 maart 1989 is bij de Tweede Kamer ingediend een voorstel van
Wet houdende enige bepalingen van internationaal privaatrecht met
betrekking tot het zeerecht en het binnenvaartrecht (Kamerstukken II,
1988/89, 21 054, nrs. 1-3). Ingevolge artikel 3 van dat wetsvoorstel
wordt de onderlinge rangorde van de op een schip bevoorrechte vorde–
ringen bij uitwinning in Nederland bepaald door het recht van de Staat
waar het schip ten tijde van de uitwinning teboek stond. Blijkens de
memorie van toelichting bij dat wetsvoorstel is hiermee bedoeld het land
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waar het schip in het eigenaarsregister teboekstond. Deze conflicten–
regel is bedoeld om de belangen van de hypothecaire financiers van het
schip te beschermen, «omdat zij aldus bij hun financieringsbeslissingen
effectief rekening kunnen houden met vorderingsrechten die boven
hypotheek gaan» (memorie van toelichting, blz. 7).

Naar het oordeel van de regering dienen deze belangen gerespecteerd
te worden, ook wanneer het schip door inschrijving in het rompbevrach–
tingsregister de hoedanigheid van Nederlands schip verkrijgt. Er moet
echter rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat het recht van
het land, waar het schip in het eigenaarsregister van zeeschepen teboek–
staat, aan de loonvorderingen van de kapitein en de bemanning een
minder hoge voorrang toekent dan het Nederlandse recht. Daarom is het
wenselijk om voor dit - uitzonderlijke - geval in het onderhavige
wetsvoorstel een voorziening te treffen, waardoor de rechten van de
kapitein en de andere leden van de bemanning zoveel mogelijk worden
gewaarborgd. Op grond van het voorgestelde zevende lid van artikel 4
kan de Minister van Verkeer en Waterstaat daartoe voorwaarden
verbinden aan de inschrijving van het schip in het rompbevrachtingsre–
gister. De te stellen voorwaarden kunnen bijvoorbeeld bestaan in een
bankgarantie of, in het geval de rompbevrachter een besloten vennoot–
schap is met slechts één schip, een garantstelling door de moedermaat–
schappij. Met de termijnbepaling in het zevende lid wordt aangesloten bij
die, genoemd in artikel 211, onder b, van Boek 8 van het Burgerlijk
Wetboek.

Artikel 5

In dit artikel wordt bepaald op welk tijdstip de hoedanigheid van
Nederlands schip wordt verkregen, respectievelijk wordt verloren. Het
gebruik van de term «hoedanigheid van Nederlands schip» sluit aan bij
de elders in de Nederlandse wetgeving en die van de andere rijksdelen
gebruikelijke terminologie. Zoals in het algemeen deel van deze memorie
is uiteengezet, betekent dit dat het zeeschip zolang het is ingeschreven
in het rompbevrachtingsregister de Nederlandse nationaliteit (d.w.z. de
nationaliteit van het Koninkrijk der Nederlanden) bezit, dat het schip is
onderworpen aan de souvereiniteit van de Nederlandse staat en dat het
behoort tot de rechtssfeer van het land Nederland.

Artikel 6

Ingevolge deze bepaling dient de Minister van Verkeer en Waterstaat
de belanghebbende personen en instanties, zonder dat zij daartoe een
verzoek behoeven in te dienen, onverwijld in kennis te stellen van
inschrijvingen in het rompbevrachtingsregister en van wijzigingen of
aanvullingen van de ingeschreven gegevens. Hetzelfde is in artikel 8,
derde lid, bepaald ten aanzien van de doorhaling van inschrijving in het
rompbevrachtingsregister.

Onder de belanghebbende personen en instanties zijn ook vermeld de
representatieve organisaties van reders en zeevarenden, teneinde hen in
de gelegenheid te stellen om relevante informatie waarover zij mogelij–
kerwijs beschikken met betrekking tot een rompbevrachter, een
ingeschreven zeeschip of zijn bemanning ter kennis te brengen van de
Minister van Verkeer en Waterstaat. Het is mogelijk dat deze organisaties
over zodanige, niet door de rompbevrachter verstrekte informatie
beschikken, dat de Minister - indien deze bij de beoordeling van het
verzoek om inschrijving in het rompbevrachtingsregister hiervan op de
hoogte was geweest - het verzoek om inschrijving zou hebben
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afgewezen. In dat geval is doorhaling van de inschrijving mogelijk op
grond van artikel 8, eerste lid, onder d.

Artikel 7

Indien voor de beoordeling van het verzoek om inschrijving in het
rompbevrachtingsregister relevante gegevens na de indiening van het
verzoek om inschrijving wijziging ondergaan (bijv. een verandering in de
duur van de rompbevrachtingsovereenkomst) is de rompbevrachter
verplicht om elke wijziging direct schriftelijk aan de Minister mee te
delen. Datzelfde geldt voor relevante wijzigingen in de omstandigheden
(bijv. een economische boycot van het land waar het schip in het
eigenaarsregister teboekstaat). Ook contre-lettres, die mede betrekking
hebben op essentialia van de rompbevrachtingsovereenkomst, moeten
aan de Minister worden meegedeeld.

Artikel 8

Onderdeel f van het eerste lid verwijst terug naar een van de wezens–
kenmerken van de rompbevrachtingsovereenkomst, te weten de zeggen–
schap over het schip van de rompbevrachter (zie de toelichting op artikel
1, onder d), alsmede naar het vereiste neergelegd in het eerste lid, onder
e, van artikel 3. Onderdeel g is de pendant van de bepaling van artike! 4,
zesde lid.

De verschillende onderdelen van het tweede lid kunnen als volgt
worden toegelicht. Aan de stipte naleving van het voorschrift, krachtens
deze wet op te nemen in de Zeebrievenwet, dat de kapitein ervoor zorg
draagt dat het schip - zolang het de Nederlandse nationaliteit bezit -
geen andere vlag voert dan die van het Koninkrijk der Nederlanden, moet
een zodanig gewicht worden toegekend, dat op overtreding hiervan de
administratiefrechtelijke sanctie van doorhaling van de inschrijving in het
rompbevrachtingsregister is gesteld. Dientengevolge verliest het
zeeschip de hoedanigheid van Nederlands schip.

In de onderdelen b tot en met d van het tweede lid gaat het om feiten
die een zodanige inbreuk kunnen betekenen op de Nederlandse
rechtsorde, dat het niet langer gewenst moet worden geacht dat het
desbetreffende schip deel uitmaakt van de Nederlandse rechtsgemeen–
schap.

Artikel 9

Aangezien de Nederlandse Antillen en Aruba deel uitmaken van het
Koninkrijk der Nederlanden en de wetgeving in deze landen het tijdelijk
verkrijgen van de hoedanigheid van Nederlands schip («Nederlands» hier
in de betekenis «van het land Nederland») op basis van een rompbe–
vrachtingsovereenkomst binnenkort mogelijk zal maken, is er behoefte
aan enkele bijzondere bepalingen ten aanzien van zeeschepen die
teboekstaan in het openbaar register voor de teboekstelling van Neder–
lands-Antilliaanse schepen, genoemd in artikel 378 van het Wetboek van
Koophandel van de Nederlandse Antillen. Ten aanzien van Aruba is
eenzelfde bepaling opgenomen. Het openbaar register voor de teboek–
stelling van Arubaanse schepen vindt zijn wettelijke grondslag in artikel
378 van het Arubaanse Wetboek van Koophandel. Beide registers zijn
vergelijkbaar met het openbaar register, genoemd in artikel 193 van
Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.
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Artikel 10

In dit artikel wordt tot uitdrukking gebracht dat de kosten die zijn
gemoeid met de inschrijving in het rompbevrachtingsregister en de wijzi–
gingen van de inschrijving van een zeeschip volledig zullen worden
gedekt door de vast te stellen vergoeding. In het bedrag van de
vergoeding zal tevens zijn begrepen de vergoeding van de kosten van het
ingeschreven houden van een schip.

Artikel 11

In overeenstemming met de richtlijnen van de Minister-President van
24 juni 1986 (Stcrt. 124) voor het openstellen van beroep op het College
van Beroep voor het bedrijfsleven is in dit wetsvoorstel, dat een regeling
van economische ordening bevat, gekozen voor beroep op het College.
Weliswaar is beroep op het College van Beroep voor het bedrijfsleven in
de wetgeving voor de maritieme sector niet over de gehele linie gebrui–
kelijk, maar het College is toch in een aantal scheepvaartwetten als
administratieve rechter aangewezen, zoals de Wet schadefonds olietank–
schepen (Stb. 1981, 294), de Wet vervoer over zee (Stb. 1982, 629), en
de Wedervergeldingswet zeescheepvaart (Stb. 1977, 313).

De formulering van deze bepaling moet te zijner tijd nog worden
aangepast aan de Algemene wet bestuursrecht, die - naar de thans
bekende stand van zaken - per 1 januari 1993 zal worden ingevoerd. De
Minister van Justitie zal tijdig een wetsvoorstel indienen ter aanpassing
van alle thans nog in statu nascendi verkerende wetten aan de Algemene
wet bestuursrecht.

Artikel 12

Het lijkt de ondergetekende wenselijk om, nadat enkele jaren in de
praktijk ervaring is opgedaan met de Wet nationaliteit zeeschepen in
rompbevrachting, deze regeling te evalueren. Daartoe strekt de onder–
havige bepaling.

Hoofdstuk IV

Bij de noodzakelijke aanpassing van andere wetten aan de Wet natio–
naliteit zeeschepen in rompbevrachting is reeds rekening gehouden met
de tekst van het voorstel van Wet tot Aanpassing van Boek 8 van het
Burgerlijk Wetboek en van enige met Boek 8 samenhangende wetten en
bepalingen van het Wetboek van Koophandel, het Wetboek van Burger–
lijke rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht aan de Boeken 3 en
6 van het Burgerlijk Wetboek (Kamerstukken I 1990/91, 21 658, nr.
257). Het is de bedoeling van de regering dat dit wetsvoorstel na
aanvaarding door de Eerste Kamer zo mogelijk op 1 januari 1992 in
werking zal treden.

Artikel 13

A. Op 1 april 1990 is Boek 8 Burgerlijk Wetboek in werking getreden.
Nu, in tegenstelling tot het inmiddels ingetrokken artikel 314 Wetboek
van Koophandel, artikel 193 van Boek 8 voor de teboekstelling geen
vereisten meer ten aanzien van de bruto-inhoud c.q. bruto-tonnage
bevat, bestaan er geen redenen meer om de op grond van artikel 2,
onder f, van de Zeebrievenwet minimum voorgeschreven bruto-inhoud te
handhaven.
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B. De voorgestelde aanvulling van artikel 3 van de Zeebrievenwet
strekt ertoe te verzekeren dat Nederlandse schepen geen andere vlag
voeren dan de Nederlandse vlag. Dit voorschrift geldt zowel voor
schepen van Nederlandse eigenaren, als voor schepen die geëxploiteerd
worden door Nederlandse rompbevrachters gedurende de periode dat zij
staan ingeschreven in het rompbevrachtingsregister. Bij overtreding van
dit voorschrift kan de minister de inschrijving in het rompbevrachtingsre–
gister doorhalen (artikel 8, tweede lid, onder a). Door doorhaling van de
inschrijving in het rompbevrachtingsregister verliest het schip de hoeda–
nigheid van Nederlands schip (artikel 5, tweede lid), waardoor automa–
tisch de zeebrief vervalt (artikel 8, eerste lid, onder b, van de Zeebrie–
venwet).

C. Voor schepen van Nederlandse eigenaren kent de Zeebrievenwet
drie soorten zeebrieven: gewone, voorlopige en buitengewone
zeebrieven. Voorgesteld wordt om voor door Nederlandse rompbe–
vrachters geëxploiteerde schepen alleen gewone en voorlopige
zeebrieven in te voeren: aan de introductie van buitengewone zeebrieven
(artikel 12 van de Zeebrievenwet) bestaat voor rompbevrachtings–
schepen geen behoefte.

E. en F. Het is de bedoeling dat de afgifte van een (voorlopige) zeebrief
voor een zeeschip in Nederlandse rompbevrachting kostendekkend zal
geschieden. Dat is thans bij de afgifte van zeebrieven voor schepen van
Nederlandse eigenaren niet het geval, omdat artikel 6, derde lid, van de
Zeebrievenwet de te heffen retributie beperkt tot een - niet kosten–
dekkend - maximumbedrag van f 100,- per zeebrief. Teneinde te
voorkomen dat de anomalie ontstaat, dat de afgifte van een zeebrief voor
een schip in Nederlandse rompbevrachting duurder wordt dan de afgifte
van een zeebrief voor een schip in Nederlandse eigendom, wordt voorge–
steld om het maximumbedrag uit de wet te schrappen en voor beide
soorten zeebrieven hetzelfde tarief te berekenen (artikel 6, derde lid,
resp. artikel 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet).

H. en I. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de artikelen 8,
tweede lid, en 9, tweede lid, in overeenstemming te brengen met het
Statuut voor het Koninkrijk (Stb. 1985, 453).

Artikelen 14 en 15

De voorgestelde wijzigingen van de Meetbrievenwet 1948 en de
Meetbrievenwet 1981 strekken ertoe deze twee wetten aan te passen
aan de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, alsmede om in
deze wetten de mogelijkheid op te nemen voor het afgeven van een
voorlopige meetbrief (voor een maximale periode van zes maanden). De
praktijk heeft aan deze mogelijkheid behoefte, omdat het bi] het
overvlaggen van een schip niet altijd mogelijk is dat het schip reeds
terstond door de Scheepsmetingsdienst kan worden gemeten. Dit geldt
zowel voor de thans reeds bestaande situatie dat een schip overgaat in
Nederlandse eigendom, als voor de door dit wetsvoorstel geschapen
mogelijkheid van vlagwisseling van een schip in Nederlandse rompbe–
vrachting. Van het onderhavige wetsvoorstel is derhalve gebruik gemaakt
om te voorzien in deze in de praktijk gevoelde lacune.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
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