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Na kennis te hebben genomen van de inhoud van de memorie van
antwoord en de daarbij gevoegde nota van wijziging, bleek er bij de
leden van de CDA-fractie nog behoefte te bestaan een aantal vragen en
opmerkingen ter beantwoording aan de regering voor te leggen.

De leden van het CDA vroegen naar een nadere verklaring van de
omvang van het verschil in macro-economische bijdrage aan de Neder–
landse economie van een schip onder Nederlandse vlag en die van een
schip onder vreemde vlag, doch onder Nederlands beheer.

Uit onderzoek van het Maritiem Economisch Research Centrum («De
macro-economische voordelen van de Nederlandse vlag», september
1991) blijkt dat een schip onder Nederlandse vlag een belangrijke
bijdrage levert aan de nationale economie. Uitvlaggen zonder de
beheersfunctie te verplaatsen doet deze bijdrage met 80 tot 90 procent
teruglopen. De belangrijkste redenen daarvoor zijn:

- relatief dure Nederlandse bemanning (zoals voorgeschreven op
grond van de Nederlandse wetgeving) wordt vervangen door een
goedkope bemanning uit derde landen;

- de loon–, inkomsten–, en winstbelastingen worden niet meer in
Nederland afgedragen;

- financierings– en verzekeringsstromen zullen meer en meer via het
buitenland gaan lopen.

In het geval dat het schip wordt uitgevlagd en de beheersfunctie niet
wordt verplaatst, blijft er in feite als bijdrage aan de Nederlandse
economie, naast de vergoeding van de managementkosten, alleen een
eventuele dividendlijn met het schip over.

De eerdergenoemde leden vroegen zich voorts af of de sanctie van
doorhaling in het Nederlandse rompbevrachtingsregister ingeval van
overtreding van het verbod om een vreemde vlag te voeren niet zou
leiden tot een situatie waarin men geneigd zal zijn van beide walletjes te
eten. Zij brachten naar voren dat er veel voor te zeggen is om vast te
leggen - er van uitgaande dat het voeren van een vreemde vlag door het
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schip in Nederlandse rompbevrachting door de desbetreffende andere
Staat als een overtreding wordt aangemerkt - dat in een dergelijk geval
sprake is van een economisch delict naar Nederlands recht.

Zoals de ondergetekende in de memorie van antwoord (blz. 9) heeft
uiteengezet, is er gelet op de handhaafbaarheid in de praktijk de
voorkeur aan gegeven op overtreding van het verbod tot het voeren van
een andere vlag dan de Nederlandse vlag (artikel 13 van het
wetsvoorstel) geen strafrechtelijke sanctie te stellen doch een sanctie
van administratiefrechtelijke aard.

In het kader van het onderhavige wetsvoorstel zou zij aan deze keuze
willen vasthouden. De ondergetekende is echter gaarne bereid de kamer
toe te zeggen dat in het kader van het in voorbereiding zijnde voorstel
van Rijkswet nationaliteit zeeschepen (vgl. de memorie van toelichting,
blz. 4) bij het bezien van de mogelijkheden tot effectieve handhaving
door middel van wettelijke sancties in het bijzonder deze verbodsbe–
paling nogmaals expliciet in ogenschouw zal worden genomen.

Gelet op het punt dat moderne financieringsmethoden met name in de
scheepvaartwereld hun intrede hebben gedaan, en dus het antwoord op
de vraag wie economisch eigenaar is, niet altijd eenvoudig te geven is,
legden deze leden vervolgens de vraag voor of ter zake ook mutatis
mutandis gevolgd kunnen worden de door Financiën met de lease–
maatschappijen getroffen regelingen zoals gepubliceerd in Info-bulletin
87/234 en Vakstudienieuws 1987, blz. 1711.

In antwoord op deze vraag merkt ondergetekende om te beginnen op
dat inderdaad in veel gevallen de rompbevrachtingsovereenkomst
gepaard zal gaan met een lease-overeenkomst tussen de rompver–
vrachter en de rompbevrachter. Het al dan niet bestaan van een lease–
overeenkomst is echter niet van betekenis voor de beoordeling van een
aanvraag tot inschrijving in het Nederlandse rompbevrachtingsregister.
Anders gezegd, de eventuele aanwezigheid van een contractuele relatie
tussen de rompbevrachter en de rompvervrachter op grond van andere
overeenkomsten dan de rompbevrachtingsovereenkomst valt buiten de
reikwijdte van dit wetsvoorstel, tenzij een andere overeenkomst tot
gevolg zou hebben dat de zeggenschap van de rompbevrachter over het
schip minder is dan deze ingevolge de bepalingen van het onderhavige
wetsvoorstel dient te zijn (vlg. artikel 8, eerste lid, onderdeel f).

De door de gezamenlijke Inspecteurs der Vennootschapsbelasting, met
instemming van het Ministerie van Financiën, in 1987 met de Neder–
landse Vereniging van Lease-maatschappijen gesloten overeenkomst
betreft de fiscale behandeling van lease-contracten. Met deze overeen–
komst wordt door de betrokken inspecteurs met betrekking tot leasing
gestreefd naar een gelijke behandeling door de Nederlandse fiscus van
alle belastingplichtigen die als lessor optreden. Indien er sprake is van
een lease-overeenkomst met een in Nederland gevestigde rompbe–
vrachter met een zeeschip als lease-object, zal de rompbevrachter de
lessee zijn en derhalve niet de lessor.

In de genoemde overeenkomst gaat het om de voorwaarden waar de
lessor aan moet voldoen, wil hij fiscaal als eigenaar van een door hem op
basis van leasing ter beschikking gesteld lease-object worden aange–
merkt. Daartoe dient hij de juridische eigendom van het lease-object te
hebben, alsmede het economisch belang in de vorm van positieve en/of
negatieve waardeveranderingen bij het lease-object ter grootte van 5%
van de fiscale kostprijs te hebben behouden. Dit economisch belang - en
het hieraan verbonden risico - mag dus niet zijn overgedragen aan de
lessee. Vervolgens wordt in de overeenkomst omschreven in welke
gevallen geacht wordt aan deze vereisten te zijn voldaan.

Met de term «economisch eigendom» in de memorie van antwoord
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(blz. 9) werd beoogd tot uitdrukking te brengen dat de rompvervrachter
de zeggenschap over het zeeschip dient te hebben, met uitzondering van
die rechten welke naar hun aard aan de juridische eigenaar zelf
toekomen en zich niet lenen voor overgang naar de rompvervrachter,
zoals het recht tot overdracht van de juridische eigendom en die tot het
vestigen van enig zakelijk recht op het schip (vgl. de memorie van
toelichting, blz. 5-6). Of de rompbevrachter, indien hij naast zijn hoeda–
nigheid van partij bij de rompbevrachtingsovereenkomst tevens optreedt
als lessee met het schip in kwestie als lease-object, door de Nederlandse
belastingdienst fiscaal als (economisch) eigenaar wordt aangemerkt, is
ter beoordeling van de desbetreffende inspecteur der Vennootschapsbe–
lasting.

Tenslotte vroegen deze leden of onder de sub 3 van het gewijzigde
artikel 11 bedoelde representatieve organisaties ook gerekend kan
worden de Nederlandse Vereniging van kapiteins ter koopvaardij. De
ondergetekende heeft voor de beantwoording van deze vraag de
toetsingscriteria gehanteerd van de Sociaal-Economische Raad, welke
zijn opgenomen in zijn besluit van 1977 tot vaststelling van richtlijnen
voor de beoordeling van de representativiteit van organisaties van onder–
nemers en van werknemers. Aangezien de Federatie van Werknemersor–
ganisaties in de Zeevaart krachtens haar statutaire doelstellingen en
feitelijke werkzaamheden tevens de belangen van de kapiteins ter
koopvaardij behartigt, kan de genoemde Vereniging in het licht van de
SER-richtlijnen naar mijn oordeel niet als representatieve organisatie
worden aangemerkt in de zin van de artikelen 6 en 8, derde lid, betref–
fende de kennisgeving door de Minister van de beslissing tot inschrijving,
respectievelijk doorhaling van enig zeeschip in het rompbevrachtingsre–
gister. Of een organisatie van reders dan wel zeevarenden als represen–
tatief dient te worden aangemerkt in de zin van artikel 11, derde lid, van
het wetsvoorstel, is uiteindelijk ter beoordeling van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven.

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