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Bij Kabinetsmissive van 25
februari 1991, no.91 001675, heeft
Uwe Majesteit, op voordracht van de
Minister van Verkeer en Waterstaat,
bij de Raad van State ter overweging
aanhangig gemaakt een voorstel van
wet met memorie van toelichting tot
vaststelling van bepalingen inzake de
nationaliteit van zeeschepen in
Nederlandse rompbevrachting (Wet
nationaliteit zeeschepen in rompbe–
vrachting).

1. De Raad van State beveelt aan
in het wetsvoorstel en in het
ontwerp-Nederlands-Antilliaans
Zeebrievenbesluit - waarover de
Raad van State van het Koninkrijk
heden onder no. W09.91.0065/K
eveneens advies uitbrengt - een
zelfde definitie van het begrip
rompbevrachting te gebruiken.
Hierbij ware in het bijzonder acht te
slaan op de in artikel 990, Boek 8,
van het nieuw Burgerlijk Wetboek
(Stb. 1991, 126) gebruikte definitie
van het begrip rompbevrachting.

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw Kabinet van 25
februari 1991,nr. 91.001675,
machtigde Uwe Majesteit de Raad
van State zijn advies inzake het
bovenvermelde voorstel van wet
rechtstreeks aan mij te doen
toekomen.

Dit advies, gedateerd 13 augustus
1991, no. W09.91.0092, bied ik U
hierbij aan.

1. In het voorstel van wet is zo
nauw mogelijk aangesloten bij de
omschrijving van rompbevrachting
van zeeschepen in artikel 530 van
Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek.
Het door de Raad van State
genoemde artikel 990 heeft
betrekking op de rompbevrachting
van binnenschepen. Bij de rompbe–
vrachting in de zin van dit
wetsvoorstel is er, anders dan in
Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek,
tevens sprake van de verkrijging van
de Nederlandse nationaliteit door het
schip. Het Nederlands recht wordt
hierdoor van toepassing, hetgeen
met name van belang is voor de
rechtspositie van de op het schip aan
te stelien bemanning. Om deze
reden wordt het voor rompbe–
vrachting met nationaliteitswisseling
van wezenlijk belang geacht dat het
schip zonder bemanning ter
beschikking van de rompbevrachter
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2. Het is de Raad opgevallen dat
in het wetsvoorstel wordt vastge–
houden aan de vereisten van artikel
311 van het Wetboek van
Koophandel (WvK) voor wat betreft
het bezit van de Nederlandse natio–
naliteit. Echter, blijkens recente
Europese jurisprudentie (arrest van
het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen van 25 juli 1991
in zaak 221/89, Factortame) dient
elke Lid-Staat bij de vaststelling van
voorwaarden inzake de verlening van
zijn nationaliteit aan schepen het
verbod van discriminatie op grond
van nationaliteit, zoals onder meer
verwoord in de artikelen 7, 52 en
221 van het EEG-Verdrag, te respec–
teren. Artikel 311 WvK voldoet niet
aan dit vereiste.

In de memorie van toelichting
wordt een tweetal argumenten
genoemd om aan artikel 311 WvK
vast te houden. In de eerste plaats
wil de minister niet vooruit lopen op
de toekomstige herziening van de
nationaliteitswetgeving voor
zeeschepen.

In de tweede plaats acht zij het
koninkrijkskarakter van deze zaak van
zo groot belang dat de band met
artikel 311 WvK niet kan worden
losgelaten.

Ten aanzien van het eerste
argument merkt de Raad op dat voor
een vasthouden aan artikel 311 WvK
geen plaats lijkt te zijn, ook al zou in
de nog voor dit jaar aangekondigde
Rijkswet nationaliteit zeeschepen
(Kamerstukken 1990/91, 21 800,
hoofdstuk XII, nr. 3, bladzijde 35)
onverkort aan artikel 311 WvK
worden vastgehouden. In dat geval
zal immers ook voor wat betreft die
algemene bepaling de gesignaleerde
strijdigheid met EG-recht blijven
bestaan, wat geen rechtvaardiging
kan zijn voor een thans te scheppen
strijdigheid.

Indien niettemin de verwijzing naar

wordt gesteld. Aangezien het
wetsvoorstel slechts beoogt een
tijdelijke verlening van de Neder–
landse nationaliteit aan zeeschepen
in rompbevrachting mogelijk te
maken, dient de duur van de
rompbevrachtingsovereenkomst
begrensd te zijn. Derhalve zijn in de
definitie van rompbevrachting de
elementen «zonder bemanning» en
«voor een bepaalde tijd» toegevoegd
aan de omschrijving van rompbe–
vrachting, zoals deze in Boek 8 van
het Burgerlijk Wetboek wordt
gebruikt.

2. Het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen heeft in
het arrest van 25 juli 1991, zaak
C-221/89, Factortame inzake regis–
tratievoorwaarden voor vissersvaar–
tulgen, bepaald dat het aan de
Lid-Staten is om, in overeen–
stemming met de algemene regels
van het internationale recht, de
voorwaarden te bepalen die vervuld
moeten zijn om een schip in hun
registers te kunnen doen inschrijven
en onder hun vlag te kunnen doen
varen. De Lid-Staten moeten daarbij
echter wel de regels van het
gemeenschapsrecht in acht nemen.
In het bijzonder mogen deze regels
niet in strijd komen met het verbod
van discriminatie op grond van natio–
naliteit met betrekking tot het recht
van vestiging, zoals verwoord in de
artikelen 52 en 221 van het
EEG-Verdrag.

In het internationaal recht is
vastgelegd dat er een «genuine link»
- een wezenlijke band - moet
bestaan tussen het schip en de staat
waartoe het schip behoort. Dit
genuine link vereiste is neergelegd in
het Verdrag inzake de volle zee (Trb.
1959, 124) en in het nog niet in
werking getreden VN Zeerecht–
verdrag uit 1982 (UNCLOSTrb.
1983, 83). De in dit verband
relevante bepalingen van laatstge–
noemd verdrag worden evenwel als
geldend gewoonterecht beschouwd.

Op grond van deze verdragen
heeft de staat de plicht voorwaarden
vast te stellen met betrekking tot het
verlenen van nationaliteit, registratie
en vlaggerecht, alsmede te zorgen
dat er een wezenlijke band bestaat
tussen het schip en de staat waartoe
het schip behoort. Op die manier kan
de vlaggestaat aan zijn internationale
verplichtingen met betrekking tot
regelgeving en controle op admini–
stratief–, sociaal– en veiligheids–
gebied voldoen.
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artikel 311 WvK wordt gehandhaafd,
dient op overtuigende wijze te
worden gemotiveerd, waarom naar
het oordeel van de minister van strij–
digheid met EG-recht geen sprake is.

Ten aanzien van het tweede
argument merkt de Raad op dat in
het ontwerp-Nederlands-Antilliaans
Zeebrievenbesluit de nationaliteits–
en ingezetenevereisten voor commis–
sarissen vervallen. Blijkens de
toelichting op het Nederlands-Antil–
liaans Zeebrievenbesluit is dit
gedaan om internationale joint–
ventures niet nodeloos te bemoei–
lijken. Het college ziet niet in
waarom dit niet ook voor Nederland
zou gelden.

In de Nederlandse wetgeving heeft
het vereiste van het bestaan van een
wezenlijke band zijn neerslag
gevonden in artikel 311 van het
Wetboek van Koophandel (WvK).
Ingevolge artikel 311 WvK wordt de
Nederlandse nationaliteit aan die
schepen voorbehouden, die in
eigendom toebehoren aan Neder–
landers c.q. aan Nederlandse rechts–
personen die aan zekere additionele
eisen met betrekking tot nationaliteit
moeten voldoen (voor de uitwerking
hiervan wordt verwezen naar artikel
311 zelf).

Het Hof van Justitie van de
Europese Gemeenschappen heeft in
zijn arrest van 25 juli 1991 echter
bepaald:

- dat de Lid-Staten bij het
vaststellen van de voorwaarden voor
het toekennen van hun nationaliteit
aan een schip geen enkel onder–
scheid mogen maken op grond van
nationaliteit tussen hun eigen onder–
danen en de onderdanen van een
andere Lid-Staat;

- dat daarom de voorwaarde dat,
wanneer een schip in eigendom
toebehoort aan of ter beschikking is
gesteld van natuurlijke personen,
deze personen een bepaalde natio–
naliteit moeten hebben, en wanneer
een schip in eigendom toebehoort
aan of ter beschikking is gesteld van
een rechtspersoon, diens aandeel–
houders en bestuurders die nationa–
liteit moeten hebben, in strijd is met
artikel 52 van het EEG-verdrag.

Deze uitleg van het communau–
taire recht door het Hof van Justitie
van de Europese Gemeenschappen
heeft mij aanleiding gegeven om het
wetsvoorstel terzake van de
voorwaarden voor het toekennen van
de Nederlandse nationaliteit aan
schepen in rompbevrachting aan te
passen en in overeenstemming te
brengen met het communautaire
recht. Daarbij is tevens in
overweging genomen dat het blijven
vasthouden aan een verwijzing naar
artikel 311 WvK tot gevolg zou
kunnen hebben dat bij een bepaalde
participatie (bijvoorbeeld een joint–
venture) van een persoon met de
nationaliteit van een andere
Lid-Staat in een Nederlandse
scheepvaartonderneming die met
een schip in rompbevrachting het
scheepvaartbedrijf uitoefent, dit
schip op grond van de nationale
bepalingen inzake de nationaliteit
van schepen noch voor de vlag van
die andere Lid-Staat noch voor de
Nederlandse vlag in aanmerking
komt. Een dergelijke consequentie
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3. In artikel 5, eerste lid, van het
voorstel van wet wordt een registra–
tieverplichting ingevoerd teneinde de
nationaliteit van het zeeschip te
vestigen. Deze registratie-syste–
matiek houdt een breuk in met de
huidige systematiek van de artikelen
311 en 314 WvK, waarin geen regis–
tratieverplichting is opgenomen. In
de toelichting ware uiteen te zetten
of de thans opgelegde verplichting
tot teboekstelling overeenkomt met
de regeling welke in de komende
schepenwetgeving zal worden
ingevoerd.

zal de toets aan het gemeenschaps–
recht niet kunnen doorstaan.

Op grond van het onderhavige
voorstel wordt de Nederlandse -
nationaliteit verleend aan schepen
die in rompbevrachting zijn gegeven
aan een natuurlijk persoon of een
rechtspersoon die de nationaliteit
van een van de Lid-Staten heeft. De
genuine link met Nederland wordt
evenwel niet verlaten.

In het wetsvoorstel zoals het thans
is komen te luiden, wordt hieraan
invulling gegeven door het vereiste
dat de rompbevrachter in Nederland
het zeescheepvaartbedrijf uitoefent
vanuit een hoofd– dan wel nevenves–
tiging in de zin van de Handelsregis–
terwet, waarvan de dagelijkse leiding
is opgedragen aan een of meer
natuurlijke personen die de nationa–
liteit van een van de Lid-Staten van
de Europese Gemeenschappen
hebben en die over voldoende verte–
genwoordigingsbevoegheid
beschikken.

De artikelen 3 en 4 en de memorie
van toelichting op deze artikelen zijn
in verband met het bovenstaande
aangepast.

Nu in het thans voorliggende
wetsvoorstel geen eisen meer met
betrekking tot nationaliteit en ingeze–
tenschap aan commissarissen
worden gesteld, behoeft de
opmerking van de Raad van State
met betrekking tot het vergemakke–
lijken van internationale jointventures
geen bespreking. Het door de Raad
aangehaalde argument van de
Koninkrijksregering om in het
ontwerp-Nederlands-Antilliaans
Zeebrievenbesluit geen eisen als
zoëvengenoemde te stellen, is bij
nadere overweging ook geldig voor
in Nederland te registreren rompbe–
vrachtingsschepen.

3. Het verschil in systematiek
tussen verkrijging van de Neder–
landse nationaliteit door inschrijving
in een publiekrechtelijk register
(stelsel van artlkel 5 van het
wetsvoorstel) enerzijds en verkrijging
van de Nederlandse nationaliteit van
rechtswege (stelsel van artikel 311
WvK) anderzijds is in het artikelsge–
wijze gedeelte van de memorie van
toelichting onder artikel 2 uiteen–
gezet. In het kader van de reeds
aangekondigde Rijkswet nationaliteit
zeeschepen wordt artikel 311 WvK
opnieuw bezien. Daarbij worden
zowel de hiervoor onder 2 vermelde
aspecten van de bepalingen van dit
artikel als het stelsel van toekenning
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4. De Raad is van mening dat
artikel 8, eerste lid, onder c, juncto
artikel 7 geen ruimte kan bieden voor
een oordeel van de minister wegens
het feitelijke karakter van de
gegevens. De toevoeging «naar het
oordeel van Onze Minister» ware te
schrappen.

5. Op grond van artikel 8, tweede
lid, onder e, kan de Minister van
Verkeer en Waterstaat de
inschrijving van een zeeschip in het
rompbevrachtingsregister doorhalen,
indien door hem gestelde
voorwaarden niet worden nageleefd.
Met het oog op de rechtszekerheid
beveelt de Raad aan in deze regeling
een verwijzing op te nemen naar
artikel 4, zesde en zevende lid,
waarin de bevoegdheid tot het
stellen van voorwaarden en de
omvang daarvan zijn geregeld.

6. Het college acht de termino–
logie van artikel 13, onder E, -
waarin gesproken wordt van
uitreiking van zeebrieven «in Onze
naam» - niet in overeenstemming
met de sinds 1983 in de Grondwet
gebezigde terminologie. Dit ware aan
te passen.

7. In de toelichting wordt erop
gewezen dat op rompbevrachtings–
schepen onder Nederlandse vlag de
Wet van 28 december 1989 (Stb.
602) (Wet faciliteit voor de zeevaart)
van toepassing is en dat de gevolgen
voor de belastingopbrengsten van
het wetsvoorstel binnen het fiscale
kader van de faciliteit voor de
zeevaart blijven. Naar het oordeel
van de Raad vraagt deze laatste
stelling om een nadere motivering.
Daarbij ware aan te geven welke
verwachtingen er bestaan met
betrekking tot het aantal schepen dat
op basis van het onderhavige
voorstel van wet de hoedanigheid
van Nederlands schip zal verkrijgen
en welke ruimte er naar de opvat–
tingen van dit moment bestaat in de
belastingderving van 60 miljoen
gulden per jaar welke naar schatting
aan de Wet faciliteit voor de zeevaart
is verbonden (Kamerstukken II

van nationaliteit, mede in interna–
tionaal verband, nader bestudeerd.
Het ligt in de rede dat bij de uitein–
delijk te maken keuzes de in dit
wetsvoorstel neergelegde vereisten
een belangrijke factor zullen vormen.

4. De toevoeging «naar het
oordeel van Onze Minister» is
geschrapt.

5. Artikel 8, tweede lid, onder e is
naar aanleiding van de door de Raad
van State gemaakte opmerking
aangepast.

6. De woorden «in Onze naam»
zijn zowel in artikel 6 van de Zeebrie–
venwet (artikel 13, onder E) als in
artikel 6a van de Zeebrievenwet
(artikel 13, onder F, oorspronkelijk
onder E) in overeenstemming
gebracht met de terminologie ten
aanzien van de Koning zoals die
sinds de algehele Grondwetsher–
ziening van 1983 wordt gehanteerd.

7. De invoering van de
mogelijkheid van rompbevrachting
met nationaliteitswisseling in de zin
van dit wetsvoorstel komt tegemoet
aan de behoefte van het bedrijfs–
leven en is in lijn met vergelijkbare
maatregelen van een groot deel van
de andere maritieme landen. De in
het wetsvoorstel neergelegde
maatregel geeft op zichzelf onvol–
doende impuls om de Nederlandse
vloot in stand te houden. Voor de
reder geldt primair dat de Neder–
landse vlag concurrerend moet zijn.
Behalve bareboat charter zijn
daarvoor nog steeds andere maatre–
gelen nodig. Op korte termijn zal het
Kabinet een beslissing nemen over
het beleid met betrekking tot de
zeevaartsector voor de jaren na
1992.

Zoals in de memorie van
toelichting onder Maritiem-politieke,
sociaal-economische en budgettaire
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1988/89, 21 227, nr. 3, bladzijde 7).
Overigens vraagt de Raad zich af of
niet beter gesproken kan worden van
«het financiële kader» in plaats van
van «het fiscale kader».

8. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

aspecten al is aangegeven, zijn er
meerdere redenen om gebruik te
maken van bareboat charter met
nationaliteitswisseling. Naar
verwachting zal op termijn, afhan–
kelijk van (zoals boven al aange–
geven) het te voeren scheepvaart–
beleid, ongeveer 10% van de vloot
onder Nederlandse vlag zijn
ingeschreven in het rompbevrach–
tingsregister. Het feit dat schepen in
het rompbevrachtingsregister
worden ingeschreven betekent niet
zonder meer dat daardoor een extra
beslag op de fiscale faciliteit wordt
gelegd. In het kader van dit
wetsvoorstel zal het enerzijds vooral
gaan om (Nederlandse) schepen die
zijn uitgevlagd en vervolgens via
bareboat charter weer onder Neder–
landse vlag worden gebracht en
anderzijds om schepen, behorend tot
het in Nederland gevestigde
zeescheepvaartbedrijf, die nu onder
vreemde vlag varen en waarop een
(gedeeltelijk) Nederlandse
bemanning dienst doet. Op de
bemanning aan boord van laatstbe–
doelde schepen is nu ook al de Wet
faciliteit voor de zeevaart van
toepassing

De woorden «het fiscale kader»
(blz. 3 van de memorie van
toelichting) zijn vervangen door: het
financiële kader.

8. De inwerkingtredingsbepaling
(oorspronkelijk artikel 19, tweede lid)
is nu als artikel 19, eerste lid
opgenomen. In verband met het
groot aantal wijzigingen in de
Zeebrïevenwet is aan artikel 19 een
nieuw tweede lid toegevoegd,
luidende:

2. De tekst van de Zeebrievenwet
wordt door Onze Minister van
Justitie in het Staatsblad geplaatst.

De citeertitel (oorspronkelijk artikel
19, eerste lid) is nu opgenomen als
artikel 20.

Hoewel de Raad van State van
mening is dat de term «reder» moet
worden afgestemd op Boek 8 van
het Burgerlijk Wetboek, wordt er de
voorkeur aangegeven deze term te
handhaven.

De in het wetsvoorstel gebruikte
aanduiding «reder» komt alleen voor
in de samenstelling «representatieve
organisaties van reders en zeeva–
renden» (artikel 6 en artikel 8, derde
lid). In de memorie van toelichting
wordt de term «reder» wel als
zelfstandig begrip gebruikt. Aan het
slot van de eerste alinea is nu toege–

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22404, A 6



licht dat met deze term de in het
spraakgebruik gebezigde betekenis
van scheepsexploitant wordt bedoeld
en niet de in artikel 10 van Boek 8
van het Burgerlijk Wetboek gegeven
definitle van eigenaar van een
zeeschip.

Tevens is van de gelegenheid
gebruik gemaakt het voorstel van
wet en de memorie van toelichting
op een aantal andere punten aan te
passen.

- De definitie van notaris in artikel
1; onder e, is in overeenstemming
gebracht met artikel 14 van Boek 8
van het Burgerlijk Wetboek.

- In artikel 2, derde lid, is
opgenomen dat inzage in het
rompbevrachtings-register kosteloos
is.

- In artikel 3, eerste lid, onder d,
is na «de rompvervrachter» toege–
voegd:

- indien deze een ander is dan de
eigenaar– . De bewoording van dit
onderdeel is hiermee gelijk aan die
van artikel 4, eerste lid, onder f,
artikel 6 en artikel 8, derde lid.

- In de aanhef van artikel 4, eerste
lid, en in artikel 8, eerste lid, onder b,
is het woord «verzoek» vervangen
door aanvraag, waardoor de termino–
logie in overeenstemming is
gebracht met het wetsvoorstel
Algemene wet bestuursrecht.

- In artikel 4, eerste lid, onder c, is
verduidelijkt dat de bij een niet
rechtspersoonlijkheid bezittende
vennootschap of een rederij over te
leggen akte moet zijn: de akte van
het aangaan van een vennootschap
of een rederij.

Tevens is in dit onderdeel
opgenomen welke gegevens moeten
worden overgelegd indien de
rompbevrachter een natuurlijk
persoon is.

- In artikel 4, eerste lid, onder e,
zijn de woorden «een te
omschrijven» en «een te noemen»
vervangen door: het in deze
verklaring omschreven, respectie–
velijk door: de daarin vermelde.

- Overeenkomstig het bepaalde in
artikel 8, eerste lid, onder d en e, is
aan dit lid onder f na «indien» toege–
voegd: Onze Minister is gebleken
dat.

- Artikel 193 van Boek 8 van het
Burgerlijk Wetboek bevat, in tegen–
stelling tot het inmiddels ingetrokken
artikel 314 WvK, voor de te
boekstelling geen vereisten meer ten
aanzien van de bruto-inhoud c.q.
bruto-tonnage van zeeschepen. In
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De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet niet
te zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal dan nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

verband hiermee is de minimum
bruto-inhoud c.q. bruto-tonnage in
dit wetsvoorstel geschrapt (artikel 1,
onder a, punt 4, van het oorspronke–
lijke wetsvoorstel). Evenmin bestaan
er thans nog redenen om de op
grond van artikel 2, onder f, van de
Zeebrievenwet voorgeschreven
minimum bruto-inhoud te
handhaven. Aan artikel 13 is, onder
vernummering van de overige onder–
delen, derhalve een nieuw onderdeel
A toegevoegd. Hierin wordt artikel 2,
onder f, van de Zeebrievenwet
ingetrokken.

- Artikel 13, onder G (oorspron–
kelijk onder F), is aangepast aan 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
Burgerlijke Rechtsvordering en het
Wetboek van Strafrecht aan de
Kadasterwet en aan de Boeken 3 en
6 van het Burgerlijk Wetboek
(Kamerstukken I 1990/91, 21 658,
nr. 257).

Deze wijzigingen hebben tevens
geleid tot enkele kleine aanpassingen
van de memorie van toelichting.

Ik moge U verzoeken het hierbij
gewijzigde voorstel van wet en de
gewijzigde memorie van toelichting
aan de Tweede Kamer der Staten–
Generaal te zenden.

De Minister van Verkeer en Water–
staat,
J. R. H. Maij-Weggen

Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
no. W09.91.0092 van de Raad
van State van 13 augustus 1991.

- Ten aanzien van artikel 19 ware
punt 78, tweede volzin, van de
Aanwijzingen voor de wetgevings–
techniek in acht te nemen.

- De in het wetsvoorstel en de
toelichting gebruikte aanduiding van
de «reder» ware af te stemmen op
Boek 8 van het Nieuw Burgerlijk
Wetboek.
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