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90-95 procent van de in Nederland gevestigde reders zijn bij de KVNR als lid aangesloten, zo’n 360 reders. 
Daarnaast telt de KVNR 90 geassocieerde leden.
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Publiek of privaat?



Drie onderzoeken van PRC: 
Benchmark registers 
(augustus 2013)
Rapportage Verbetering 
Nederlands Scheepsregister
(november 2016)
Rapportage Alternatieve 
Organisatievorm Nederlands 
Scheepsregister
(september/december 2017)

Verbeteringen Nederlands scheepsregister

“Een internationale 
duurzame maritieme 
toppositie van 
Nederland.”



Gebrek aan invulling regierol
Snijvlakken tussen registerpartijen
Onzekerheid rondom doorlooptijden certificering
Versnipperde en onvolledige informatievoorziening
Geen gebruiksvriendelijke website
Promotie en acquisitie van het register is niet belegd

Geïdentificeerde knelpunten register



Scheepsregister is actiepunt in werkprogramma

Drie onderdelen:
Uitbesteden van promotie- en acquisitieactiviteiten aan externe 
private partij
Nader onderzoek naar mitsen en maren register in commercieel 
beheer
Besluitvorming over aanpassingen van organisatievorm register

Werkprogramma Maritieme Strategie en 
Zeehavens 2018-2021



Inschrijving sloot op 3 september 2018 om 12.00 uur
Raamovereenkomst I&W en commerciële partij
Duur: 1 jaar, met optie tot verlenging met 3 jaar
Beoordeling vindt nu plaats; bekendmaking volgt binnenkort

Doel opdracht: 
Realiseren van substantiële groei van NL vlag, zowel aantal als 
tonnage, en aantal scheepvaartondernemingen met personeel
Rapporteren van bevindingen ‘on the job’ met verbetervoorstellen 
register

Stand van zaken promotie en acquisitie



Rijkswet nationaliteit 
zeeschepen



Wetsvoorstel 33 134 (R 1972)
30 december 2011
Onderdeel verbetering vestigingsklimaat

Versnipperde wetgeving samengebracht in één rijkswet
Teboekstelling en afgifte zeebrieven, incl. openbare registers
Bestuursrechtelijke sancties: weigering en intrekking
Bareboat-in
Bareboat-out

Achtergrond



Discussie over bareboat-out
Economische redenen
Vakbonden vrezen – onterecht - arbeidsrechtelijke gevolgen

Buitenlandse projecten eisen lokale vlag
Onderliggend register blijft gelijk
Melding en toetsing arbeidsrechtelijke positie zeevarenden
Oneindige discussie en vertraging

Minister heeft deadline gesteld: 6 december 2018

Sociale partners



Brexit



B-day: 29 maart 2019, 23.00 uur CET
EU Raad Algemene Zaken: 18 september 2018
Europese Raad: 18 oktober 2018
Contingency planning
Chequers voorstel

Nog 198 dagen te gaan! 



Gezamenlijke regeling voor 
goederen, inclusief agro
Regulatory flexibility: 
handhaven status quo 
markttoegang derhalve 
onhoudbaar
Europese vrijheden

Chequers voorstel

“avoid friction at the 
border, protect jobs 
and livelihoods, and 
ensure both sides meet 
their commitments to 
Northern Ireland and 
Ireland”



Verdere concurrentie tussen vlaggen
Staatssteun: EU/EER-vlag?
Erkenning en tenuitvoerlegging van civiele vonnissen?
Financiële paspoorten?

Gevolgen voor scheepsregister






