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In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht.

I

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b, wordt vervangen door:
b. de rompbevrachter oefent het zeescheepvaartbedrijf in Nederland

uit door middel van een vestiging in de zin van artikel 1, eerste lid, onder
a of b, van de Handelsregisterwet (Stb. 1984, 353), terwijl het beheer
over het schip door of namens de rompbevrachter geheel of in
hoofdzaak in Nederland wordt gevoerd;

II

Artikel 4, eerste lid, onderdeel g, wordt vervangen door:
g. een schriftelijke verklaring van de rompbevrachter waaruit blijkt dat

hij de verantwoordelijkheid voor het schip en zijn opvarenden aanvaardt
die voortvloeit uit de hoedanigheid van Nederlands schip, en dat het
beheer over het schip door hem of door een of meer in deze verklaring
genoemde anderen namens hem geheel of in hoofdzaak in Nederland
wordt gevoerd;

Na artikel 18 wordt, onder vernummering van de artikelen 19 en 20 tot
20, respectievelijk 21, een nieuw artikel 19 ingevoegd, luidende:

Artikel 19

In het Wetboek van Koophandel worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

A. In de derde titel van het tweede boek wordt een nieuw artikel 340
ingevoegd, luidende:
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Artikel 340

In deze titel wordt verstaan onder Nederlands schip: een schip dat
Nederlands is op grond van artikel 311 van dit boek, dan wel op grond
van artikel 5 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
(Stb. 19 , ).

B. In de vierde titel van het tweede boek wordt een nieuw artikel 392a
ingevoegd, luidende:

Artikel 392a

In deze titel wordt verstaan onder Nederlands schip: een schip dat
Nederlands is op grond van artikel 311 van dit boek, dan wel op grond
van artikel 5 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
(Stb. 19 , ).

Toelichting

I

In de memorie van toelichting (blz. 8) is vermeld dat het denkbaar is,
met name in concern-verband, dat verschillende beheersdaden vanuit
verschillende vestigingen (in verschillende landen) plaatsvinden. Naar
aanleiding van vragen van leden van de CDA-fractie is in de memorie van
antwoord (blz. 3) opgemerkt dat het in de scheepvaart niet ongebruikelijk
is dat delen van het «ship-management» worden uitbesteed aan gespe–
cialiseerde bedrijven, en dat zolang deze activiteiten binnen Nederland
plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de rompbevrachter, aan
de doelstelling van het wetsvoorstel wordt voldaan.

Dit antwoord heeft geleid tot een tekstuele aanpassing van artikel 3,
eerste lid, onderdeel b, van het wetsvoorstel, bij nota van wijziging.

Bij nadere beschouwing dekt deze tekstwijziging echter niet volledig
de doelstelling van het wetsvoorstel. Kort samengevat komt deze
doelstelling erop neer, dat ten aanzien van het bestaan van een wezen–
lijke band tussen Nederland en het schip in rompbevrachting voldaan
moet zijn aan de volgende vier voorwaarden:

1. de rompbevrachter heeft een vestiging in Nederland waar hij het
zeescheepvaartbedrijf uitoefent;

2. het beheer over het schip wordt feitelijk geheel of in hoofdzaak in
Nederland gevoerd;

3. de rompbevrachter is verantwoordelijk voor het beheer over het
schip;

4. deze verantwoordelijkheid berust feitelijk bij degene(n) die de
dagelijkse leiding heeft (hebben) van de vestiging van de rompbevrachter
in Nederland.

Zoals reeds in de eerdere memories is vermeld, is het mogelijk dat de
rompbevrachter een gedeelte van de beheersdaden niet zelf verricht,
maar deze onder zijn verantwoordelijkheid binnen concern-verband of
door derden laat uitvoeren. Dit is in de thans voorgestelde tekst van
artikel 3, eerste lid, onderdeel b, tot uitdrukking gebracht met de
woorden «door of namens de rompbevrachter». Daarnaast is het (mede
in verband met het genuine link-vereiste) te allen tijde vereist dat het
merendeel van de beheersdaden feitelijk in Nederland plaatsvindt.

II

De voorgestelde wijziging van artikel 4, eerste lid, onderdeel g, hangt
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nauw samen met de hiervoor toegelichte wijziging van artikel 3, eerste
lid, onderdeel b. Indien de rompbevrachter delen van het «ship–
management» heeft uitbesteed aan een of meer anderen, moet hij deze
anderen in zijn verklaring met naam en adres vermelden opdat de
minister kan nagaan of de rompbevrachter de verantwoordelijkheid voor
deze beheersdaden draagt en kan nagaan waar deze beheersdaden
feitelijk worden verricht.

Het tweede boek van het Wetboek van Koophandel bevat in de eerste
titel een definitie van Nederlands schip (artikel 311).

In een aantal bepalingen in de derde en vierde titel komt ook het
begrip Nederlands schip voor. Deze bepalingen zouden, indachtig het
uitgangspunt dat een begrip de betekenis heeft die daaraan door
dezelfde wettelijke regeling is gegeven, zodanig kunnen worden geïnter–
preteerd dat deze slechts van toepassing zijn op schepen die Nederlands
zijn op grond van artikel 311.

Het is echter ook uitdrukkelijk de bedoeling van het wetsvoorstel dat
bedoelde bepalingen ook van toepassing zijn op in Nederland geregi–
streerde rompbevrachtingsschepen onder Nederlandse vlag. Derhalve
zijn de artikelen 340 en 392a in de derde, respectievelijk de vierde titel
van het tweede boek van het Wetboek van Koophandel ingevoegd.

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