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De vaste Commissie voor verkeer en waterstaat1, met het voorbe–
reidend onderzoek van dit wetsvoorstel belast, brengt als volgt verslag
uit over haar voorlopige bevindingen.

De leden van de CDA-fractie zeiden positief te staan tegenover
maatregelen welke de positie van de Nederlandse zeescheepvaart en
Nederlandse reders verbeteren. Deze leden vroegen echter of uit het
overleg met de reders ook duidelijk is geworden welke voordelen of
beperking van nadelen zij kunnen realiseren via de regeling vervat in het
onderhavige wetsvoorstel. Blijft het niet, ondanks de voordelen genoemd
op pagina 2 van de memorie van toelichting, profijtelijker in de sfeer van
bemanningskosten te blijven varen - al of niet via een buitenlandse
dochteronderneming - met schepen onder vreemde vlag (waaronder te
begrijpen het varen met schepen binnen de Nederlands-Antilliaanse
onderscheidenlijk Arubaanse rechtssfeer)? Weegt het voordeel dat
ontstaat door het vallen onder de fiscale faciliteit (blz. 3 memorie van
toelichting) daar voldoende tegen op? Zo ja, kan een inschatting van de
omvang van de te verwachten invlagging worden aangegeven voor een
gemiddeld vrachtschip en voor het meest gangbare type supertanker? Op
zichzelf konden de leden van de CDA-fractie zich wel indenken dat
invlagging van bare-boat-charterschepen vanuit de nationale optiek
bezien gewenst is. Deze leden hadden echter enige kwantitatieve
inschatting van de positieve effecten op de betalingsbalans, het nationaal
produkt en werkgelegenheid gemist.

Zij zouden ook gaarne vernemen op welke nadelen voor de bemanning
de vakbeweging doelde in het gehouden overleg (memorie van
toelichting blz. 4). De leden van de CDA-fractie vroegen vervolgens of
ook de rompbevrachter gerechtigd is het schip onder Nederlandse vlag
te doen varen indien deze het gehele ship-management heeft
opgedragen aan een derde onderneming.

De leden behorende tot de PvdA-fractie zagen de voorgelegde
wetgeving als een regeling om te bewerkstelligen dat een Nederlandse
reder een in het buitenland gehuurd schip zou kunnen laten functioneren
onder Nederlands recht. Zij vroegen welke bepalingen in de vigerende
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wetgeving dit in de weg staan. Voorts vroegen zij waarom niet met een
beperkte wijziging van de vigerende wetgeving kon worden volstaan in
plaats van het voorleggen van een nieuwe wet (inclusief aanpassingen
van overige wetgeving).

De leden van de PvdA-fractie wilden gaarne geloven dat in de ons
omringende Europese landen vergelijkbare wetgeving reeds is ingevoerd,
maar zij wilden daarbij vernemen of de daarbij gerealiseerde wetgeving
naar de inhoud identiek was aan de thans voorgelegde wetgeving. Zo dat
niet het geval was, dan wilden zij weten welke inhoudelijke verschillen
met de wetgeving in de omringende landen het betreft en of deze
verschillen nader te verduidelijken zouden zijn. Tevens wilden zij weten
welke landen van de Europese Gemeenschap dergelijke wetgeving nog
niet hadden. Tevens wilden zij weten welke de actuele stand van zaken is
met het register in Luxemburg. Staat dat nog steeds alleen open voor
Belgische reders? Biedt de harmonisatie in EG-verband de principiële
mogelijkheid aan reders uit andere landen om in de toekomst gebruik te
maken van dit Luxemburgse register of kan deze «vluchtweg» zelfs
verdwijnen?

De leden behorende tot de PvdA-fractie verlangden meer kwantitatief
houvast bij de beoordeling van de voorgestelde wetgeving. In welke
mate wordt verwacht dat in het buitenland geregistreerde schepen zullen
worden ingeschreven in de registers? In welke mate betreft dit schepen
die anders (c.q. thans reeds) in Nederland zijn geregistreerd? Ook wilden
deze leden weten hoe realistisch de volgende casus zou zijn: in verband
met een gunstig regime van investeringssubsidies laat een Nederlandse
reder een schip bouwen en registreren in een ander land en huurt dat
vervolgens op grond van de voorgelegde wetgeving om te varen onder
Nederlandse vlag. Indien dit een realistisch scenario is, is er dan nog
grond om zeeschepen in Nederland te registreren?

De leden van de PvdA-fractie wilden weten welke gevolgen de
schatkist zou ondervinden indien in betekenende mate schepen die
anders in Nederland geregistreerd zouden zijn (vaak in eigendom van de
betrokken reder) voortaan in het buitenland geregistreerd zouden zijn,
maar via de regelingen inzake rompbevrachting wel onder de Neder–
landse vlag zouden varen. In welke mate zou daarbij het gevaar bestaan
dat de werkelijke huurprijs uit een oogpunt van bijvoorbeeld belasting–
ontwijking of kostenverschuiving significant zou afwijken van een met de
kostprijs samenhangende huurprijs? De leden van de PvdA-fractie
wensten te vernemen of en in welke mate in Nederland geregistreerde
schepen thans via een rompbevrachtingsregime aan buitenlandse reders
werden verhuurd. Zo dit het geval was, dan wilden zij vernemen welke de
gevolgen van zo'n constructie zijn voor de Nederlandse schatkist.

Voorts wilden de leden van de PvdA-fractie vernemen of op enigerlei
wijze sprake was van een zodanige convergentie op EG-niveau dat de
mogelijkheid wordt geopend de registratie van zeeschepen selectief of
integraal onder Europese vlag te regelen.

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennis
genomen van het wetsvoorstel.

Zij onderschreven de wenselijkheid om in het buitenland gehuurde
schepen onder Nederlandse vlag te kunnen exploiteren. Het economisch
belang van het in stand houden van de vloot onder Nederlandse vlag
rechtvaardigt dit. Dat daarmee ook een bijdrage geleverd kan worden
aan de veiligheid en milieuvriendelijkheid van de zeescheepvaart is
daarbij zeker van even groot belang.

Het feit dat de meeste andere Europese landen de genoemde
mogelijkheid tot het invlaggen van bare-boat-charterschepen al kennen
is naar het oordeel van deze leden voldoende reden om met dit
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wetsvoorstel vooruit te lopen op de algehele herziening van de nationali–
teitswetgeving voor zeeschepen.

Wat betreft de bepaling dat op rompbevrachtingsschepen onder
Nederlandse vlag dezelfde wettelijke regels zullen gelden als voor
schepen van Nederlandse eigenaren lijkt een uitzondering te zijn
gemaakt voor de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving en arbeids–
omstandighedenwetgeving. De leden van de fractie van D66 hadden
vooralsnog hun twijfels bij het maken van deze uitzonderingen. Zij waren
van mening dat zwaarwegende argumenten moeten worden aangevoerd
om deze uitzonderingen te rechtvaardigen.

Indien deze uitzonderingen gemaakt zijn met het oog op de concurren–
tiepositie van de onder Nederlandse vlag varende vloot, waarom geldt
deze uitzondering dan wel voor de arbeidsomstandigheden en sociale
zekerheid en niet voor zaken als veiligheid en milieu waaraan de Neder–
landse wetgeving ook relatief strenge eisen stelt?

De leden van de SGP-fractie hadden met belangstelling kennisge–
nomen van het wetsvoorstel en de bijbehorende toelichting. Zij hadden
begrepen dat de regering het wenselijk had geacht om, vooruitlopend op
de algemene herziening van de nationaliteitswetgeving voor zeeschepen,
dit wetsvoorstel afzonderlijk aanhangig te maken vanwege het belang
voor het scheepvaartbeleid. Deze leden informeerden wanneer de
bedoelde algemene herziening tegemoet kan worden gezien.

De leden van de SGP-fractie konden de hoofdlijnen van het
wetsvoorstel steunen. Zij achtten het van belang dat belemmeringen
worden weggenomen ten aanzien van het exploiteren van in het
buitenland gehuurde zeeschepen onder Nederlandse vlag. Zij hadden
begrepen dat de regering acht geslagen heeft op het zogenaamde
Factortame-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen–
schappen, handelend over vrije vestiging en kapitaaldeelnemingen in
EG-lidstaten en daarbij aan de orde zijnde voorwaarden over de nationa–
liteit. In dit verband waren zij geïnteresseerd in een reactie van de
regering op hun vraag of artikel 311 van het Wetboek van Koophandel in
het licht van het voornoemde arrest strijdig zou kunnen worden verklaard
met het EEG-verdrag.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 3

De leden behorende tot de PvdA-fractie wilden een nadere toelichting
op de minimale termijn van twaalf maanden van invlaggen, zoals weerge–
geven in onderdeel a van lid 1. Welk oneigenlijk gedrag zou het gevolg
kunnen zijn van een kortere periode? Hoe zou worden opgetreden als een
reder het zou doen voorkomen een schip tenminste twaalf maanden in te
vlaggen, maar dat later op grond van artikel 8, lid 1, onderdeel b weer
voortijdig ongedaan zou maken?

In welke mate, zo wilden de hier aan het woord zijnde leden voorts
vernemen, strekt de Nederlandse rechtssfeer zich uit over beheeractivi–
teiten van rompbevrachters die niet vanuit de Nederlandse vestiging
worden opgevoerd.

Artikel 4

De leden van de CDA-fractie hadden kennis genomen van het voorge–
stelde artikel 4, lid 2. Zij vroegen wat de rechtsgevolgen zijn indien blijkt
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dat het schip ondanks de inschrijving in het Nederlandse register toch
onder een vreemde vlag blijft c.q. gaat varen. Zij vroegen of het gelet ook
op het belang van een juiste eenduidige registratie niet gewenst is
sancties bij niet-nakoming van bijvoorbeeld artikel 7 in te voeren. De
leden van de CDA-fractie merkten voorts op dat ook bij lease-finan–
ciering van de maatschappij die de romp verhuurt, niet duidelijk is wie de
eigenaar is. Gaat het om de formele eigenaar of bij wie de economische
eigendom ligt, in welk geval zou kunnen worden aangesloten bij de
fiscale regels of die van het jaarrekeningrecht. Is het niet gewenst ter
zake een regeling in de wet op te nemen?

Artikel 6

Kan worden verduidelijkt, zo vroegen de leden van de PvdA-fractie,
hoe precies wordt gehandeld indien een derde zodanige informatie
verstrekt aan het ministerie dat overwogen wordt de inschrijving door te
halen? Welke weg staat open voor de betrokken reder om bezwaar aan
te tekenen? Hoe wordt opgetreden tegen een derde die een valse
voorstelling van zaken heeft gegeven?

Artikel 11

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het hier bedoelde beroep
slechts openstaat voor hen die direct materieel belang hebben, of dat
ook organisaties van betrokkenen van deze beroepsmogelijkheid gebruik
kunnen maken.

De voorzitter van de Commissie,
Biesheuvel

De griffier van de Commissie,
Teunissen
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