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De ondergetekende heeft met belangstelling kennis genomen van het
voorlopig verslag en spreekt haar waardering uit voor de snelle totstand–
koming hiervan. Zij is verheugd uit het verslag te kunnen afleiden dat het
merendeel van de fracties met belangstelling en instemming kennis heeft
genomen van het onderhavige wetsvoorstel. Op de gestelde vragen en
gemaakte opmerkingen gaat ondergetekende hierna in.

1. Algemeen

De leden van de CDA-fractie vroegen of uit het overleg met de reders
duidelijk is geworden welke voordelen of beperkingen van de nadelen zij
kunnen realiseren via deze regeling.

Tevens vroegen zij of het niet profijtelijker is om te blijven varen met
schepen onder vreemde vlag en of het voordeel van de fiscale faciliteit
hier voldoende tegenop weegt.

Elke reder wordt voortdurend geconfronteerd met de vraag onder
welke vlag een schip moet gaan varen of moet blijven varen. Hierbij
spelen vele factoren een rol. De belangrijkste zijn:

- het kwaliteitsimago van de vlag;
- de toegang tot gereserveerde ladingen;
- de fiscale behandeling van de winst;
- de mogelijkheden van financiering;
- de kosten van de bemanningen;
- het steunverleningspakket.
De laatste jaren bieden vele landen de mogelijkheid de vlag (basis voor

de publieke rechtsmacht) en de eigendomsregistratie (basis voor de
civiele rechtsmacht) te scheiden en één van beide onder te brengen in
een ander land door middel van het toestaan van verandering van natio–
naliteit (vlagwisseling) bij rompbevrachting.

De eigendomsregistratie bepaalt de mogelijkheden voor financiering
en bij sommige landen de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken
van bepaalde steunfaciliteiten voor de scheepsbouw (binnenlandse
orders).
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De vlag bepaalt het kwaliteitsimago, de toegang tot gereserveerde
lading, de bemanningskosten en de mogelijkheid om gebruik te kunnen
maken van bepaalde steunfaciliteiten voor de scheepvaart.

De reders uit de landen waar vlagwisseling bij rompbevrachting wordt
toegestaan beschikken over de mogelijkheid om de voordelen van eigen–
domsregistratie in een land te combineren met de voordelen van de vlag
van een ander land. Hierdoor wordt hun concurrentiepositie verbeterd.

De Nederlandse reders verkeren door deze ontwikkelingen in een
nadelige positie, omdat zij (nog) niet beschikken over deze mogelijkheid.
Dit kan uitvlaggen in de hand werken.

De Nederlandse overheid wil het uitvlaggen tegengaan en de Neder–
landse vlag ook voor buitenlandse reders aantrekkelijker maken. Door
eigendomsregistratie in tet buitenland toe te staan met behoud of
toekenning van de Nederlandse vlag wordt de achterstand op dit gebied
weggewerkt.

De reders van schepen onder Nederlandse vlag krijgen dan de
mogelijkheid om ook gebruik te kunnen maken van allerlei internationale
financieringsmogelijkheden.

De andere factoren bij de keuze voor de Nederlandse vlag blijven met
dit wetsvoorstel ongewijzigd, te weten de kosten voor de bemanning, het
kwaliteitsimago en het pakket van steunmaatregelen, inclusief de fiscale
faciliteit voor de zeescheepvaart

Vervolgens vroegen de leden van de CDA-fractie of een schatting van
de omvang van de te verwachten invlagging kan worden aangegeven
voor een gemiddeld vrachtschip en voor het meest gangbare type super–
tanker.

Op basis van indicaties van de scheepvaartbedrijven wordt verwacht
dat in de huidige situatie 20 a 30 schepen zullen gaan varen onder
Nederlandse vlag op basis van inschrijving in het bareboat-in register.

Gelet op de concurrentiepositie van de Nederlandse vlag in de
verschillende marktsegmenten binnen de zeescheepvaart is de
verwachting dat voornamelijk hoogwaardige, moderne schepen van deze
mogelijkheid gebruik zullen maken. Bij conventionele schepen, zoals
supertankers, wordt de concurrentiepositie voornamelijk bepaald door de
(vlaggebonden) bemanningskosten. Het is dus niet te verwachten, dat
voor supertankers gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheden van
dit wetsvoorstel.

De leden van de CDA-fractie vroegen wat de kwantitatieve taxatie is
van de positieve effecten op de betalingsbalans, het nationaal produkt en
de werkgelegenheid.

Het wetsvoorstel maakt de Nederlandse vlag aantrekkelijker en beoogt
drie doelen:

1° het stimuleren van invlaggen van schepen in buitenlands beheer die
momenteel onder vreemde vlag varen;

2° het stimuleren van invlaggen van schepen in Nederlands beheer die
momenteel onder vreemde vlag varen, en

3° het tegengaan van het uitvlaggen van schepen in Nederlands
beheer die momenteel onder Nederlandse vlag varen.

Elk schip dat de Nederlandse vlag voert en vanuit Nederland wordt
beheerd, levert een gemiddelde bijdrage aan de betalingsbalans van f 5,4
mln., draagt gemiddeld f4,6 mln. bij aan het nationaal produkt en
genereert werkgelegenheid voor circa 27 mensen (inclusief walper–
soneel).
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Elk schip in Nederlands beheer dat onder vreemde vlag vaart, levert
circa 10% van deze macro-economische bijdrage aan de Nederlandse
economie. Bij invlaggen van deze schepen komt de resterende 90% ook
ten goede van de Nederlandse economie.

Elk schip in Nederlands beheer, dat wordt uitgevlagd, leidt dan ook tot
een verlies van circa 90% van deze macro-economische bijdrage aan de
Nederlandse economie.

Ten aanzien van de vraag van de leden van de CDA-fractie op welke
nadelen voor de bemanning de vakbeweging doelt in het gehouden
overleg, kan ondergetekende het volgende antwoorden.

Met het onbedoeld gebruik van het invlaggen op basis van rompbe–
vrachtingsovereenkomsten, doelde de vakbeweging op mogelijke
negatieve gevolgen ten aanzien van de sociale en werkgelegenheids–
aspecten. Gedoeld werd hier onder meer op de mogelijkheid van het
door een reder verkopen van (een van) zijn schepen aan het buitenland
met gelijktijdig ontslag van de bemanningsleden en het onmiddellijk op
bareboat-basis terugvlaggen met gelijktijdige benoeming van andere
bemanningsleden tegen andere (ongunstiger) arbeidsvoorwaarden. Dit
met het argument dat de continuïteit van met name een startend bedrijf
onzeker is met alle gevolgen van dien voor de arbeidsovereenkomst met
de zeevarende en dat ingeval van faillissement het loon van de zeeva–
rende niet altijd bevoorrecht is boven alle overige vorderingen, omdat dat
afhankelijk is van het recht van de Staat waar de eigendom is geregi–
streerd. In het voorliggende wetsvoorstel wordt zoveel als mogelijk aan
de bezwaren van de vakbeweging tegemoet gekomen. Zo zullen de
wettelijke bepalingen in gelijke mate gelden voor alle schepen waarvan
hetzij de eigendom hetzij de bareboat-charterparty in Nederland is
geregistreerd en die de Nederlandse vlag voeren, waardoor bij voorbeeld
dezelfde bemanningseisen gelden en de Nederlandse sociale zekerheids–
en arbeidsomstandighedenwetgeving onverkort van toepassing is. De
Minister van Verkeer en Waterstaat kan op basis van artikel 7, zevende
lid; van een reder die een rompbevrachtingsschip wenst te registreren,
bij voorbeeld een zodanige bankgarantie verlangen dat de betaling van
een vol jaar salaris te allen tijde is gewaarborgd.

Indien deze of andere onbedoelde effecten zich in de toekomst
niettemin toch zouden voordoen, zal in onderling overleg tussen
werkgevers, werknemers en de overheid worden bezien hoe deze
effecten teniet kunnen worden gedaan.

De leden van de CDA-fractie informeerden tenslotte of de rompbe–
vrachter het schip onder Nederlandse vlag kan doen varen, indien de
rompbevrachter het gehele schip «ship-management» heeft opgedragen
aan een derde onderneming.

Bepalend is wie de rompbevrachter is. Indien geconstateerd wordt dat
de aanvrager het beheer met een (volgende) rompbevrachtigsovereen–
komst aan een derde heeft overgedragen, dient deze derde als rompbe–
vrachter te worden aangemerkt.

Daarnaast merkt ondergetekende op dat het in de scheepvaart niet
ongebruikelijk is dat delen van het «ship-management» worden uitbe–
steed aan gespecialiseerde bedrijven. Zolang deze beheersactiviteiten
nog steeds binnen Nederland plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid
van de rompbevrachter, wordt op dit gebied volstaan aan de doelstelling
en de bepalingen van het wetsvoorstel. Bij nota van wijziging is de tekst
van het wetsvoorstel op dit punt verduidelijkt door in de artikelen 3,
eerste lid onder b, en 4, eerste lid onder g, de woorden toe te voegen: of
elders vanuit Nederland.
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De leden van de PvdA-fractie vroegen welke bepalingen thans in de
weg staan aan het kunnen laten functioneren van een in het buitenland
gehuurd schip onder Nederlands recht. Zij vroegen voorts waarom niet
met een beperkte wijziging van de vigerende wetgeving kan worden
volstaan in plaats van het voorleggen van een nieuwe wet.

Wat de eerste vraag betreft kan worden geantwoord dat artikel 311
van het Wetboek van Koophandel (WvK) aanknoopt bij de eigendom voor
het verwerven van de Nederlandse nationaliteit. Er dient derhalve naast
de ingang van artikel 311 WvK een wettelijke regeling te komen voor
zeeschepen in Nederlandse rompbevrachting.

Van een wijziging van, in dit geval, het Wetboek van Koophandel is
afgezien, omdat dit wetboek binnen afzienbare termijn in zijn geheel zal
gaan verdwijnen. De privaatrechtelijke bepalingen zijn voor het grootste
deel reeds komen te vervallen bij de inwerkingtreding van Boek 8 van het
Burgerlijk Wetboek per 1 april 1991. De nog resterende bepalingen, in
het bijzonder die betreffende de zeearbeidsovereenkomst, zullen na
herziening eveneens in Boek 8 worden opgenomen. De onderwerpen van
publiekrechterlijke aard in het Wetboek van Koophandel zullen tezij–
nertijd regeling vinden in de gemoderniseerde zeescheepvaartwetgeving.

De leden behorende tot de fractie van de PvdA vroegen of de
wetgeving met betrekking tot rompbevrachting in de zin van dit
wetsvoorstel in de ons omringende landen naar de inhoud identiek is en
welke de eventuele inhoudelijke verschillen zijn. Tevens wilden deze
leden weten welke landen van de Europese Gemeenschap dergelijke
wetgeving nog niet hebben.

In antwoord hierop zij opgemerkt dat de desbetreffende wetgevingen
van Duitsland, België en Frankrijk inhoudelijk in hoofdzaak overeen–
stemmen met het onderhavige wetsvoorstel. Gezien de bestaande
verschillen tussen de nationale wetgevingsstelsels en de wetgevingstech–
nieken kan er bezwaarlijk sprake zijn van identieke wetgeving. De
genoemde landen hebben hun rompbevrachtingswetgeving nog niet
aangepast naar aanleidmg van de recente jurisprudentie van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen. Het Verenigd Koninkrijk kent
in zijn wetgeving nog niet de mogelijkheid een zeeschip waarvan de
eigenaar in het buitenland is geregistreerd, door middel van registratie
als rompbevrachtingsschip tijdelijk de Britse nationaliteit te verlenen.

Van de overige Lid-Staten van de EG kennen Luxemburg, Italië,
Griekenland en lerland laatstgenoemde mogelijkheid («bareboat-in») wel,
Denemarken deze daarentegen niet. Omtrent Spanje en Portugal is
ondergetekende nog in afwachting van gegevens die langs diplomatieke
weg zijn opgevraagd.

De leden van de PvdA-fractie vroegen naar de actuele stand van zaken
van het Luxemburgse register.

De wet waarbij het Luxemburgse register is ingesteld, dateert van 9
november 1990 en is op 1 januari 1991 in werking getreden. Deze wet
regelt de nationaliteit van zowel eigendomsschepen als schepen die in
rompbevrachting («bareboat-in») zijn gegeven. Daarnaast kent de wet
ook de mogelijkheid van «bareboat-out». Laatstgenoemde figuur is het
spiegelbeeld van «bareboat-in»: onder bepaalde voorwaarden wordt
toegestaan dat een zeeschip waarvan de eigenaar in de betrokken staat
is geregistreerd, tijdelijk - op basis van een rompbevrachtingsovereen–
komst - de nationaliteit van een andere staat verkrijgt.

Er worden geen nationaliteitseisen gesteld aan de natuurlijke personen
of rechtspersonen die een schip in rompbevrachting geven, het register
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staat derhalve, voor wat betreft bareboat-in, open voor reders uit ander
(EG-)landen.

De discussie over harmonisatie in EG-verband beperkt zich tot harmo–
nisatie van registratievoorwaarden in een mogelijk in te stellen parallel
register (EUROS). Naast registratie in EUROS zal dus te allen tijde
registratie in een andere - eerste - register noodzakelijk zijn.

Goedkope registers als «vluchtweg» zijn met name buiten Europa te
vinden.

Dergelijke registers zijn derhalve niet eenvoudig door middel van een
communautair harmonisatiebeleid tegen te gaan.

Tevens vroegen de leden van de PvdA-fractie in welke mate verwacht
wordt dat in het buitenland geregistreerde schepen zullen worden
ingeschreven in de registers en in welke mate het schepen betreft die
anders (c.q. thans reeds) in Nederland zijn geregistreerd.

Op basis van indicaties van de scheepvaartbedrijven wordt verwacht
dat in de huidige situatie 20-30 schepen onder Nederlandse vlag zullen
gaan varen op basis van het rompbevrachtingsregister.

Op de korte termijn zullen dit vooral schepen zijn, waarvan het beheer
nu al in Nederland ligt.

Enerzijds zijn dit in een klein aantal gevallen schepen die onder Neder–
landse vlag varen of zouden gaan varen, maar waarbij anders tot
uitvlagging zou zijn overgegaan.

Door dit wetsvoorstel blijft in die gevallen 90% van de macro-econo–
mische voordelen van deze schepen voor de Nederlandse economie
behouden.

Anderzijds zijn dit in een groot aantal gevallen schepen die onder
vreemde vlag varen of zouden gaan varen, maar waarvan het beheer
vanuit Nederland plaatsvindt. Deze schepen zullen onder de Nederlandse
vlag worden gebracht. Door dit wetsvoorstel komt (de ontbrekende) 90%
van de macro-economische voordelen eveneens ten gunste van de
Nederlandse economie.

Op de langere termijn zullen dit ook schepen zijn, waarvan het beheer
nu nog in het buitenland ligt. Bij het invlaggen dient volgens het
wetsvoorstel ook het beheer vanuit Nederland plaats te vinden. Hierdoor
komen de macro-economische voordelen geheel ten gunste van de
Nederlandse economie.

De leden van de PvdA-fractie schetsten de volgende casus: in verband
met het gunstige regirne van investeringssubsidies laat de 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. Zij vroegen zich daarbij af dit een realistische casus is
en stelden daarbij de vraag of er in dat geval nog grond zou zijn om
zeeschepen in Nederland te registreren.

Bij de keuze van de bouwwerf (en het bouwland) spelen andere
factoren een rol dan bij de keuze van de vlag. De keuze voor een werf
wordt bepaald door de prijs, kwaliteit en levertijd. De prijs wordt mede
beïnvloed door de steun die het bouwland geeft om haar werven concur–
rerend te houden.

In veel landen wordt hierbij een onderscheid gemaakt in steunverlening
ten behoeve van opdrachten van nationale reders en opdrachten van
buitenlandse reders. Er zijn landen waar investeringssubsidies aan de
nationale reders worden verstrekt, indien in het eigen land gebouwd
wordt. Bij enkele landen is de juridische eigenaar de ontvanger van deze
subsidie. Indien een Nederlandse reder de juridische eigendom laat
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registreren in het bouwland kan ook hij gebruik maken van deze (indirect
via de nationale reders) verleende scheepsbouwsteun.

Door vervolgens met een rompbevrachtingsovereenkomst het schip
onder de Nederlandse vlag te brengen kan hij eveneens profiteren van de
voordelen van de Nederlandse vlag.

Aangezien de macro-economische voordelen van de exploitatie van het
zeeschip ten gunste komen van de Nederlandse economie is er geen
beletsel ook voor deze schepen het Nederlands steunpakket voor de
zeescheepvaart ter beschikking te stellen.

Op de vraag welke gevolgen de schatkist zal ondervinden indien in
betekenende mate schepen, die anders in Nederland geregistreerd
zouden zijn voortaan in het buitenland geregistreerd zouden worden,
maar via deze regeling wel onder Nederlandse vlag zouden varen, kan
het volgende antwoord worden gegeven.

Het gaat hierbij om de effecten voor de inkomstenbelasting over de
lonen van de werknemers en de vennootschaps– en inkomstenbelasting
over de winst van de onderneming. Zeeschepen vallen buiten de omzet–
belasting.

De ontvangsten uit de loonbelasting worden bepaald door de voorge–
schreven bemanningssamenstelling van het schip en de belastbaarheid
van deze bemanningsleden. Aangezien het schip in beide gevallen onder
de Nederlandse vlag vaart treedt hierin geen verandering op.

De ontvangsten uit de winstbelasting worden bepaaid door de inhoud
van de rompbevrachtingsovereenkomst. Bij verplaatsing van de eigen–
domsregistratie naar het buitenland is er sprake van een buitenlandse
juridische eigenaar, die een vergoeding ontvangt voor de kapitaallasten
met een winstcomponent. Dit is echter een klein deel van de totale
winstbelasting, die door de sector wordt betaald.

Daarentegen heeft het wetsvoorstel bij schepen die anders onder
buitenlandse vlag zouden varen een groot positief effect op de
ontvangsten uit zowel de loon– en de winstbelasting.

Immers, over de gecreëerde werkgelegenheid wordt loonbelasting
ontvangen en over de gecreëerde beheersactiviteiten vanuit Nederland
wordt winstbelasting ontvangen.

Daarnaast werd de vraag gesteld in welke mate daarbij het gevaar zou
bestaan dat de werkelijke huurprijs uit een oogpunt van bij voorbeeld
belastingontwijking of kostenverschuiving significant zou afwijken van
een met de kostprijs samenhangende huurprijs.

Rompbevrachtingsovereenkomsten over de landsgrenzen heen bestaan
al geruime tijd (echter zonder wijziging van nationaliteit). Indien het een
in-company transactoe betreft bestaat een risico van belastingontwijking
en kostenverschuiving.

De Belastingdienst heeft dan ook een ruime ervaring bij de beoor–
deling van de toerekening van kosten. Het feit dat bij een rompbevrach–
tingsovereenkomst een wisseling van de nationaliteit optreedt heeft geen
extra effect op de fiscale behandeling.

In antwoord op de vraag in welke mate in Nederland geregistreerde
schepen thans via een rompbevrachtingsregime aan buitenlandse reders
worden verhuurd, merkt ondergetekende het volgende op.

De bestaande Nederlandse wetgeving voorziet niet in de mogelijkheid
dat bij verhuur van een in Nederland in eigendom geregistreerd schip
aan een buitenlandse reder de buitenlandse nationaliteit wordt
toegekend. Het wetsvoorstel brengt hierin geen wijziging.
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Wel is het toegestaan om een in Nederland in eigendom geregistreerd
schip aan een buitenlandse reder te verhuren, indien de Nederlandse
nationaliteit van het schip behouden blijft. De afgelopen jaren zijn in
sporadische gevallen schepen onder Nederlandse vlag met een rompbe–
vrachtingsovereenkomst verhuurd aan een buitenlandse reder.

Tot slot vroegen de leden van de PvdA-fractie of er op enigerlei wijze
sprake is van een zodanige convergentie op EG-niveau, dat de
mogelijkheid wordt geopend de registratie van zeeschepen selectief of
integraal onder Europese vlag te regelen.

Er wordt al geruime tijd gesproken over Europese integratie (EUROS).
Recent heeft de Europse Commissie haar voorstellen aangepast op
grond van de amendementen van het Europees Parlement. Deze zijn nog
onderwerp van studie bij de Lid-Staten. De voorstellen voorzien
weliswaar in de mogelijkheid van vlagwisseling bij rompbevrachting,
maar zij bevatten nogal wat haken en ogen op het gebied van de beman–
ningsvoorschriften en fiscale maatregelen. Er moet dan ook rekening
mee gehouden worden, dat het nog jaren zal duren voordat het EUROS
(in een voor alle Lid-Staten acceptabele vorm) wordt geconcretiseerd.

De leden van de fractie van D66 vroegen zich af of er voor rompbe–
vrachtingsschepen een uitzondering wordt gemaakt voor wat betreft het
van toepassing zijn van de Nederlandse sociale zekerheidswetgeving en
arbeidsomstandighedenwetgeving.

Deze uitzondering wordt niet gemaakt. De Nederlandse sociale zeker–
heidswetgeving en arbeidsomstandighedenwetgeving die voor schepen
in Nederlandse eigendom geldt, is eveneens van toepassing op schepen
die in het Nederlandse rompbevrachtingsregister zijn ingeschreven.
Terzake zij ook verwezen naar de memorie van toelichting, achtste alinea,
onder het hoofdstuk maritiem-politieke, sociaal-economische budgettaire
aspecten.

In antwoord op de vraag van de leden van de SGP-fractie naar het
moment van indiening van het voorstel tot algemene herziening van de
nationaliteitenwetgeving voor zeeschepen, kan ondergetekende
antwoorden dat het desbetreffende voorstel naar verwachting in 1994 bij
de Tweede Kamer zal worden ingediend.

Deze leden vroegen vervolgens een reactie van de regering op de
vraag of artikel 311 van het Wetboek van Koophandel in het licht van het
Factortame-arrest strijdig zou kunnen worden verklaard met het
EEG-verdrag. Gezien de inhoud en strekking van het Factorame-arrest
acht ondergetekende dat mogelijk. Momenteel beziet zij in overleg met
haar ambtgenoot van Justitie, in het bredere kader van de reeds in
voorbereiding zijnde algehele herziening van de nationaliteitswetgeving
voor schepen, op welke wijze ook voor eigendomsschepen kan worden
voldaan een de vereisten van het communautaire recht.

2. Artikelsgewijze toelichting

De leden van de PvdA-fractie vroegen een nadere toelichting op de in
artikel 3, eerste lid, onderdeel a, opgenomen minimale termijn van twaalf
maanden voor de rompbevrachtingsovereenkomst. Zij informeerden naar
het mogelijk oneigenlijk gedrag als gevolg van een kortere periode en
vroegen hoe zal worden opgetreden indien een reder voor ten minste
twaalf maanden invlagt en vervolgens zijn inschrijving in het register op
grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel b, laat doorhalen.
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De minimale termijn is, zoals in de memorie van toelichting reeds
gezegd, bedoeld om de mogelijkheid tot oneigenlijk gebruik van het
tijdelijk invlaggen zoveel mogelijk te voorkomen. Denkbaar is dat het
aantrekkelijk is een schip voor korte tijd, bij voorbeeld in verband met
dreigende gerechtelijke procedures in het land van eigendomsregistratie,
onder de Nederlandse vlag te brengen. Een dergelijk invlaggen valt niet
binnen de doelstelling van het ontwerp. Vervolgens zal de Nederlandse
rompbevrachter veelal ten behoeve van het beheer en de bemanning van
het schip personeel moeten aantrekken. Teneinde een zekere mate van
continuïteit van de activiteiten en werkgelegenheid binnen Nederland
veilig te stellen, is gekozen voor een minimale termijn van twaalf
maanden. Daarnaast is er bij een (aanzienlijk) kortere termijn ook onvol–
doende waarborg voor de aanwezigheid van een wezenlijke band
(«genuine link») met Nederland, zoals vereist door artikel 5 van het
Verdrag inzake de Volle Zee (Trb. 1959, 124).

Het is, zoals de leden opmerken, mogelijk dat de rompbevrachter, ook
binnen de periode van twaalf maanden, doorhaling van zijn inschrijving in
het register vraagt. Een reder dient bij de aanvraag tot inschrijving in het
register echter een door hemzelf en de eigenaar/rompvervrachter onder–
tekende verklaring omtrent de duur van de rompbevrachtingsovereen–
komst over te leggen. Indien de duur van de overeenkomst langer
voorgesteld wordt dan daadwerkelijk de bedoeling is, dienen derhalve
zowel de eigenaar/rompvervrachter als de rompbevrachter deze handels–
wijze te ondersteunen. Overigens worden rompbevrachtingsovereen–
komsten veelal gesloten in het kader van de financiering van een schip.
Dergelijke overeenkomsten hebben veelal een looptijd van vijf jaar of
langer. Het is ongebruikelijk dat zij voor minder dan een jaar wordt
aangegaan.

Daarnaast brengt de inschrijving in het rompbevrachtingsregister de
nodige administratieve verplichtingen voor de rombevrachter met zich
mee, zodat verwacht wordt dat het risico van oneigenlijk gebruik door
het omzeilen van de ondergrens van twaalf maanden, vrij klein zal zijn.

De leden van de PvdA-fractie vroegen voorts in welke mate de Neder–
landse rechtssfeer zich uittrekt over beheersactiviteiten van rompbe–
vrachters die niet vanuit de Nederlandse vestiging worden gevoerd.

Het technisch en bemanningsbeheer vallen beide onder de Neder–
landse wettelijke bepalingen dienaangaande en onder het toezicht van de
Nederlandse Scheepvaartinspectie. Elders in deze memorie is, in
antwoord op andere vragen vanuit de Kamer, ingegaan op de fiscale
aspecten. In alle gevallen geldt dat de inschrijving in het Nederlandse
rompbevrachtingsregister wordt doorgehaald indien vaststaat dat de
rompbevrachter niet meer voldoet aan de vereisten van de wet of aan
door de Minister van Verkeer en Waterstaat eventueel gestelde
voorwaarden.

De leden van de CDA-fractie vroegen wat de rechtsgevolgen zijn
indien een schip, ondanks de inschrijving in het Nederlandse rompbe–
vrachtingsregister, toch onder een vreemde vlag blijft c.q. gaat varen.

Indien blijkt dat een schip in rompbevrachting dat op grond van het
wetsvoorstel de hoedanigheid van Nederlands schip heeft verkregen,
tevens een andere vlag voert, wordt de inschrijving van dat schip in het
rompbevrachtingsregister doorgehaald. Het schip verliest derhalve de
hoedanigheid van Nederlands schip.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22404, nr 5



In het wetsvoorstel is geen strafrechtelijke sanctie gesteld op het niet
nakomen van artikel 7, noch op het naleven van andere voorwaarden.
Maar er is wel, zoals hiervoor uiteengezet, een administratiefrechtelijke
sanctie, i.c. de doorhaling van de inschrijving in het rompbevrachtingsre–
gister.

Aangezien het verbod van het voeren van een andere vlag dan de
Nederlandse moeilijk is te controleren, is er voor gekozen om op
overtreding van dit verbod geen strafrechtelijke santie te stellen. Dit is
conform het beleid van het Ministerie van Justitie dat op bepalingen die
(in de praktijk) moeilijk zijn te controleren, en dus te handhaven, geen
strafrechtelijke sancties moeten worden gesteld. Bovendien is het
doorhalen van de inschrijving in het rompbevrachtingsregister effectiever
dan het stellen van een strafrechtelijke sanctie.

Daarnaast merk ik op dat naar alle waarschijnlijkheid het voeren van
een andere vlag dan de vlag van het land waar het schip in rompbe–
vrachting is gegeven, volgens het recht van de staat waar het schip
teboekstaat een overtreding is.

De leden van de CDA-fractie vroegen of het bij lease-financiering van
de maatschappij die de romp verhuurt, gaat om de formele eigenaar of
om degene bij wie de economische eigendom ligt.

Uit de vraagstelling valt op te maken dat deze leden doelen op de
rompvervrachter, die immers een «huurovereenkomst» heeft met de
rompbevrachter. De rompvervrachter dient in ieder geval in eerste
instantie over de economische eigendom van het schip te kunnen
beschikken om deze vervolgens door middel van een rompbevrachtings–
overeenkomst te kunnen overdragen aan de Nederlandse rompbe–
vrachter. Daarnaast kan de rompvervrachter tevens de juridische
eigenaar van het schip zijn, maar dit is geen vereist. In het wetsvoorstel
is hiermee uitdrukkelijk rekening gehouden (zie de artikelen 3, eerste lid
onder d, en 4, eerste lid onder f).

De PvdA-fractieleden informeerden naar de handelwijze van het depar–
tement indien door een derde zodanige informatie wordt gegeven dat
overwogen wordt een inschrijving door te halen.

ledere informatie die aanleiding geeft tot doorhaling van een
inschrijving in het rompbevrachtingsregister, zal op zijn juistheid moeten
worden gecontroleerd, alvorens de inschrijving daadwerkelijk wordt
doorgehaald.

Tevens vroegen de leden van de PvdA-fractie op welke wijze de reder
bezwaar kan maken en hoe wordt opgetreden tegen een derde die een
valse voorstelling van zaken heeft gegeven.

De reder kan tegen een beslissing de inschrijving door te halen beroep
instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Deze
beroepsmogelijkheid staat overigens open voor een ieder die door een
op grond van het wetsvoorstel genomen beschikking rechtstreeks in zijn
belang is getroffen, organisaties van betrokkenen hierbij inbegrepen.

De overheid heeft geen bevoegdheden om op te treden tegen een
derde die een valse voorstelling van zaken heeft gegeven. Daarnaast
betreft het hier geen taak van de overheid; het gaat immers om relaties
tussen derden waarbij de overheid geen partij is.

De leden van de PvdA-fractie vroegen of het in artikel 11 bedoelde
beroep ook openstaat voor organisaties van betrokkenen.

Het is inderdaad de bedoeling van de regering dat ook de representa–
tieve organisaties van reders en zeevarenden als rechtstreeks belangheb–
bende partijen op grond van artikel 11 beroep kunnen instellen. Teneinde
de ontvankelijkheid van deze organisaties niet afhankelijk te laten zijn van
het oordeel van de rechter omtrent de vraag of zij in een concreet geval
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kunnen worden geacht rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen,
verdient het bij nadere overweging de voorkeur bedoelde organisaties in
de wet zelf te noemen. Artikel 11 is dan ook bij nota van wijziging in die
zin aangepast.

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