
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 1991-1992

22404 Vaststelling van bepalingen inzake de
natïonaliteit van zeeschepen in Nederlandse
rompbevrachting (Wet nationaliteit zeeschepen
in rompbevrachting)

B

I. VOORSTEL VAN WET

- In artikel 1, onder a, is punt 4,
luidende:

(4) schepen, waarvan de bruto–
inhoud minder dan twintig kubieke
meters of het bruto-tonnage minder
dan 6 bedraagt;

komen te vervallen.

- Artikel 1, onder e, luidde:
e. notaris: een in het Koninkrïjk

der Nederlanden gevestigde notaris.

- In artikel 2, derde lid, ontbrak
het woord «kosteloos».

- Artikel 3 luidde:

1. Een zeeschip dat buiten
Nederland teboekstaat, kan in het
rompbevrachtigingsregister worden
ingeschreven, indien wordt voldaan
aan de volgende vereisten:

a. het schip is voor een tijdvak van
ten minste twaalf maanden in
rompbevrachting afgestaan aan éèn
of meer Nederlanders, of voor ten
minste twee derde gedeelte aan
Nederlanders en voor het overige
gedeelte aan ingezetenen van het
Koninkrijk;

b. de eigenaar en de rompver–
vrachter stemmen schriftelijk in met
het verkrijgen van de hoedanigheid
van Nederlands schip;

c. de rompbevrachter aanvaardt
de verantwoordelijkheid voor het
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schip en zijn opvarenden die voort–
vloeit uit de hoedanigheid van
Nederlands schip;

d. de rompbevrachter oefent het
zeescheepvaartbedrijf in Nederland
uit en voert het beheer over het
schip geheel of in hoofdzaak vanuit
Nederland;

e. ingevolge de wetgeving van de
staat waar het schip teboekstaat zijn
er geen beletselen voor het
verkrijgen van de hoedanigheid van
Nederlands schip in verband met het
aangaan van een rompbevrachtings–
overeenkomst met een in Nederland
gevestigde rompbevrachter.

2. Onder Nederlanders en ingeze–
tenen van het Koninkrijk worden in
dit artikel verstaan Nederlanders en
ingezetenen van het Koninkrïjk in de
zin van artikel 311 van het Wetboek
van Koophandel.

- In artikel 3, eerste lid, onder d,
(oorspronkelijk b) ontbraken na «de
rompbevrachter» de woorden:

- indien deze een ander is dan de
eigenaar –.

- In de aanhef van artikel 4 stond
«verzoek» in plaats van «aanvraag».

- Aan artikel 4, eerste lid, zijn een
nieuw onderdeel b, een nieuw
onderdeel d en een nieuw onderdeel
g toegevoegd.

In onderdeel c (oorspronkelijk b)
zijn de woorden «van alle bestuurs–
leden» vervangen door: van de
bestuurders. In dit onderdeel ontbrak
de zin «dan wel indien de rompbe–
vrachter een natuurlijk persoon is,
een notariële opgave omtrent de
naam, het adres en de nationaliteit
van de rompbevrachter».

In onderdeel e (oorspronkelijk c)
stonden de woorden «een te
omschrijven» en «een te noemen» in
plaats van de woorden «het in deze
verklaring omschreven», respectie–
velijk «de daarin vermelde tijdsduur».

- In artikel 8, eerste lid, onder b,
stond het woord «verzoek» in plaats
van «aanvraag».

- Artikel 8, eerste lid, onder c,
luidde:

c. indien uit gegevens overgelegd
door de rompbevrachter, overeen–
komstig het bepaalde in artikel 7
naar het oordeel van Onze Minister
blijkt dat niet langer wordt voldaan
aan de vereisten in artikel 3.

- In artikel 8, eerste lid, onder f,
ontbraken na «indien» de woorden:
Onze Minister is gebleken dat.

- In artikel 8, tweede lid, onder e,
ontbrak de verwijzing naar artikel 4,
zesde of zevende lid.

- Aan artikel 13 is, onder vernum–
mering van de overige onderdelen,
een nieuw onderdeel A toegevoegd.
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- In artikel 13, onder E (oorspron–
kelijk D) ontbrak het eerste
onderdeel.

- In artikel 13, onder F (oorspron–
kelijk E), eerste volzin, stond «in
Onze naam», in plaats van in naam
van de Koning.

- Artikel 13, onder G (oud F)
luidde:

F. Artikel 7 wordt als volgt
gewijzigd:

Onder vernummering van het
bestaande artikel tot eerste lid,
wordt hieraan toegevoegd een nieuw
tweede lid, luidende:

2. De aanvrage voor een zeebrief
en een voorlopige zeebrief, als
bedoeld in artikel 4a, moet worden
gedaan door of vanwege degene die
als rompbevrachter staat vermeld in
het rompbevrachtingsregister,
genoemd in artikel 2 van de Wet
nationaliteit zeeschepen in rompbe–
vrachting.

- In artikel 16 zijn de woorden
«het in artikel 8.3.2.4 van het
Burgerlijk Wetboek genoemde
register» vervangen door: dat
teboekstaat in het in artikel 193 van
Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
genoemde register.

- De inwerkingtredingsbepaling
(artikel 19, eerste lid) was als
tweede lid van artikel 19
opgenomen.

Het huidige tweede lid van artikel
19 ontbrak.

- De citeertitel (oorspronkelijk
artikel 19, eerste lid) is nu
opgenomen in een nieuw artikel 20.

II. MEMORIE VAN
TOELICHTING

- In de inleiding ontbraken de
laatste volzin van de eerste alinea en
de laatste drie volzinnen van de
laatste alinea.

- Op blz. 3, tweede alinea, stond
fiscale kader in plaats van financiële
kader.

- In het hoofdstuk Wetgevings–
aspecten luidde de laatste volzin van
de eerste alinea:

Teneinde anderzijds niet vooruit te
lopen op een nieuwe regeling van de
algemene vereisten voor het

verlenen van de Nederlandse natio–
naliteit aan zeeschepen is - mede
gelet op het koninkrijkskarakter van
de wetgeving terzake - vastge–
houden aan de criteria voor het bezit
van de Nederlandse nationaliteit
welke thans voor in Nederland
teboekstaande schepen zijn
neergelegd in artikel 311 van het
Wetboek van Koophandel (zie artikel
3, eerste lid, onder a, en tweede lid
van het wetsvoorstel).

- De eerste volzin van de
toelichting op artikel 1 luidde:

In het wetsvoorstel wordt dezelfde
definitie van rompbevrachting
gehanteerd als in artikel 530 van
Boek 8 van het nieuw Burgerlijk
Wetboek, met uitzondering van de
rechtsfiguur van de zogeheten
«demise charter».

- In de eerste alinea van de
toelichting op artikel 3 luidden de
twee laatste volzinnen:

De voorwaarden die in onderdeel a
aan de rompbevrachter worden
gesteld ten aanzien van diens band
met het Koninkrijk der Nederlanden
zijn dezelfde als die, welke thans zijn
opgenomen in artikel 311 van het
Wetboek van Koophandel. In dit
opzicht loopt dit wetsvoorstel
derhalve niet vooruit op de toekom–
stige herziening van de nationaliteits–
wetgeving voor zeeschepen.

- De derde alinea van de
toelichting op artikel 3 luidde:

In onderdeel b is tot uitdrukking
gebracht dat de rompbevrachter en
de eigenaar van het zeeschip niet
dezelfde (rechts)persoon behoeven
te zijn. Voorts is een essentiële
voorwaarde voor het verkrijgen van
de hoedanigheid van Nederlands
schip dat het zeescheepvaartbedrijf
van de rompbevrachter in Nederland
is gevestigd en de exploitatie van het
schip daadwerkelijk geheel of in
hoofdzaak vanuit Nederland plaats
vindt (onderdeel d). Alleen indien dit
naar het oordeel van de minister
feitelijk het geval is, wordt aange–
nomen dat er gedurende de looptijd
van de rompbevrachtingsovereen–
komst op dit punt voldoende binding
is tussen het schip en Nederland. Bij
het vormen van dit oordeel zal de
minister van Verkeer en Waterstaat
mede in overweging nemen of er
gegronde redenen zijn om aan te
nemen dat de continuïteit van het
zeescheepvaartbedrijf in kwestie niet
is gewaarborgd. In het laatste geval.

dat naar mijn verwachting een
uitzondering zal zijn, geeft het
zevende lid van artikel 4 de Minister
de bevoegdheid voorwaarden te
verbinden aan de inschrijving
teneinde de voldoening van vorde–
ringen uit het zeescheepvaartbedrijf
van de rompbevrachter (waaronder
begrepen de vorderingen van de
bemanning uit arbeidsovereenkomst)
te verzekeren. Daarbij is in
aanmerking genomen dat de looptijd
van rompbevrachtingsovereen–
komsten die vergezeld gaan van
vlagwisseling doorgaans in de orde
van een aantal jaren ligt.

- De (huidige) derde, vierde,
vijfde, zesde en zevende alinea bij de
toelichting op artikel 3 ontbraken.

- In de eerste alinea bij de
toelichting op artikel 4 ontbraken de
laatste vijf volzinnen en de (huidige)
tweede alinea.

- De zesde alinea bij de
toelichting op artikel 4 bestond
alleen uit de eerste volzin.

- Hoofdstuk IV luidde:

Hoofdstuk IV

Bij de noodzakelijke aanpassing
van andere wetten aan de Wet natio–
naliteit zeeschepen in rompbe–
vrachting is uitgegaan van de tekst
van deze wetten zoals deze zullen
luiden bij de inwerkingtreding van
Boek 8 van het nieuw Burgerlijk
Wetboek en de invoeringswetgeving
van Boek 8 van het nieuw Burgerlijk
Wetboek, in het bijzonder de Wet
van 23 mei 1990 (Stb. 294) tot
aanpassing van de Wet op het
notarisambt en andere wetten
(Invoeringswet Boek 8 nieuw
Burgerlijk Wetboek, derde gedeelte).
De inwerkingtreding van deze
wetgeving zal naar verwachting
plaatsvinden per 1 april 1991.

Geen rekening is gehouden met
wetsvoorstellen die het Staatsblad
nog niet bereikt hebben, zoals het op
26 juli 1990 bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal ingediende
voorstel van Wet tot Aanpassing van
Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek
en van enige met Boek 8 samenhan–
gende wetten en bepalingen van het
Wetboek van Koophandel, het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvor–
dering en het Wetboek van Straf–
recht aan de Kadasterwet en aan de
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Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk
Wetboek (kamerstukken II, 1989/90,
21 658, nrs. 1-3). Dit wetsvoorstel
bevat in Artikel VI een voorstel tot
wijziging van de artikelen 6 en 7 van
de Zeebrievenwet (Stb. 1963, 229).

- De (huidige) toelichting op
artikel 13, onder A, ontbrak.
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