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Het voorstel van Wet nationaliteit zee
schepen in rompbevrachting dat op 20 
november 1991 door de Koningin aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
is aangeboden vormt een onderdeel 
van de algehele herziening van de na- 
tionaliteitswetgeving voor zeeschepen 
(vergelijk de wetgevingsbijlage bij 
hoofdstuk XII - Verkeer en Waterstaat 
- van de Rijksbegroting voor 1991: Ka
merstukken II, 1990/91, 21800 XII, nr. 
3, bijl. 6, blz. 31 en 35). Aangezien de 
invoering van de mogelijkheid om bui
ten Nederland teboekstaande schepen 
in Nederlandse rompbevrachting on
der Nederlandse vlag te laten varen uit 
een oogpunt van scheepvaartbeleid op 
korte termijn zeer gewenst is, is beslo
ten aan dit onderdeel van de nationa- 
liteitswetgeving een hoge prioriteit toe 
te kennen in het kader van het tot stand 
brengen van nieuwe wetgeving. De in 
dit wetsvoorstel geregelde materie is 
een afgerond geheel en leent zich der
halve voor een afzonderlijke, versnelde 
invoering.

Aan de memorie van toelichting 
bij het wetsvoorstel is het volgen
de ontleend.
Het voorstel van Wet nationaliteit zee
schepen in rompbevrachting voorziet 
in hoofdzaak in een wettelijke regeling 
voor Nederland voor de verlening van 
de Nederlandse nationaliteit aan zee
schepen die in een andere Staat in een 
eigenaarsregister van zeeschepen te- 
boekstaan. Hoofdvoorwaarde voor de 
verkrijging van de Nederlandse natio
naliteit is dat het schip krachtens een 
rompbevrachtingsovereenkomst ter 
beschikking is gesteld van een in Ne
derland gevestigd zeescheepvaartbe- 
drijf, dat bovendien het beheer over het 
schip geheel of in hoofdzaak vanuit 
Nederland voert. Deze scheepsexploi- 
tant wordt in het vervolg van de memo
rie van toelichting ook wel aangeduid 
met de in het spraakgebruik gebezigde 
term "reder", welke term hier derhalve 
niet de meer beperkte betekenis heeft 
van scheepseigenaar in Boek 8 van het 
Burgerlijk Wetboek.
Door de inschrijving van een zeeschip 
in het openbaar rompbevrachtingsre- 
gister verkrijgt dit schip de hoedanig
heid van een Nederlands schip, hetgeen 
inhoudt dat het schip gedurende de pe
riode van inschrijving in dat register de 
Nederlandse nationaliteit heeft, onder
worpen is aan de soevereiniteit van de 
Nederlandse staat, en tot de Neder
landse rechtssfeer behoort. Het open
baar rompbevrachtingsregister zal 
door de Minister van Verkeer en Wa
terstaat worden gehouden. Een buiten 
Nederland teboekstaand zeeschip 
wordt aldus voor de duur van de 
inschrijving in het rompbevrachtings
register onttrokken aan de rechts
macht van de Staat van teboekstelling, 
behoudens voor zover dit de zaken
rechtelijke positie van het schip betreft

(eigendom en zakelijke rechten, zoals 
hypotheek).
Voorts is voorzien in de mogelijkheid 
dat zeeschepen in rompbevrachting, 
die in een ander deel van het Konink
rijk in een eigenaarsregister van zee
schepen teboekstaan, de hoedanig
heid van Nederlands schip verkrijgen. 
Daarbij gaat het niet om vlagwisse- 
ling maar uitsluitend om een overgang 
van de Nederlands-Antilliaanse, on
derscheidenlijk de Arubaanse rechts
sfeer naar die van het rijksdeel Neder
land.
Ingevolge het volkenrecht bepaalt 
iedere staat zelf de voorwaarden voor 
de verlening van zijn nationaliteit aan 
schepen en voor het recht om de vlag 
van de betrokken staat te voeren. Het 
voor een bepaalde periode verkrijgen 
van de nationaliteit van een andere 
staat is toegestaan, mits het schip gedu
rende die periode uitsluitend de vlag 
van die andere staat voert (vgl. de ar
tikelen 91 en 92 van het NV-Verdrag 
inzake het recht van de zee, gesloten te 
Motego-Bay op 10 december 1982, 
Trb. 1983 Nr. 83).
De door het Koninkrijk voor Neder
land te stellen voorwaarden aan zee
schepen in rompbevrachting dienen 
echter tevens in overeenstemming te 
zijn met de bepalingen van het Europe
se gemeenschapsrecht, in het bijzonder 
die met betrekking tot het recht van 
vestiging (met name de artikelen 52 en 
58 van het EEG-Verdrag). Het hierbij 
ingediende wetsvoorstel voldoet aan de 
vereisten die uit het communautaire 
recht voortvloeien.
Deze bareboat charter schepen zijn 
vaak afkomstig uit het buitenland. De 
wenselijkheid om deze uit het buiten
land afkomstige schepen niet alleen on
der buitenlandse, maar ook onder Ne
derlandse vlag te kunnen exploiteren 
berust op overwegingen van met name
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operationele en financiële aard.
Bij operationele overwegingen moet 
gedacht worden aan marketingaspec
ten van de Nederlandse vlag, en aan 
het vereist zijn van de Nederlandse vlag 
in bijvoorbeeld poolovereenkomsten. 
Uit financieel oogpunt kan invlagging 
op basis van bareboat charter aantrek
kelijk zijn, omdat de financieringslas
ten daarvan in een aantal gevallen la
ger zijn dan die van een uit Nederland 
afkomstig schip.
Op de rompbevrachtingsschepen on
der Nederlandse vlag is de Wet van 28 
december 1989, Stb. 602 (Wet faciliteit 
voor de zeevaart) van toepassing. De 
gevolgen voor de belastingopbreng
sten van het wetsontwerp blijven bin
nen het fiscale kader van de faciliteit 
voor de zeevaart. Met het ontwerp 
wordt voorkomen dat de fiscale facili
teit voor de bedrijfstak aan belang ver
liest.
In dat verband kan worden opgemerkt 
dat inschrijving in het rompbevrach- 
tingsregister onder meer zal geschieden 
als gevolg van herfinanciering van 
reeds onder Nederlandse vlag varende 
schepen en vervangingsinvesteringen 
door reders die hun vloot onder Neder
landse vlag laten varen. Voorts zal in
schrijving in het rompbevrachtingsre- 
gister naar verwachting leiden tot het 
invlaggen van schepen die nu reeds - 
onder buitenlandse vlag - in bareboat 
charter worden geëxploiteerd door re
ders die op grond van een overgangs
regeling onder de fiscale faciliteit voor 
de zeevaart vallen. Voor toepassing 
van deze faciliteit is vereist dat tenmin
ste 70% van de door de desbetreffende 
Nederlandse onderneming geëxploi
teerde vloot de Nederlandse vlag voert. 
Voor een overgangsregeling van vijf 
jaar, namelijk gedurende de jaren 1990 
tot en met 1994, geldt dat het percen
tage meer dan vijftig moet zijn. Het on
der de Nederlandse vlag brengen van 
nu reeds bareboat gecharterde schepen 
zal in die gevallen als resultaat hebben 
dat wordt voldaan aan het per 1 janua
ri 1995 geldende scherpere vereiste. 
Van belang voor de werknemers in de 
zeescheepvaart is dat ten aanzien van 
de bemanning op de rompbevrach
tingsschepen onder Nederlandse vlag 
dezelfde wettelijke regels zullen gelden 
als voor schepen van Nederlandse eige
naren (in de zin van artikel 311 van het 
Wetboek van Koophandel). Dit bete
kent onder meer dat dezelfde beman- 
ningseisen zullen gelden. Het wetsont
werp is niet van invloed op de toepas
baarheid van de Nederlandse sociale 
zekerheidswetgeving en arbeidsom
standighedenwetgeving.
In het wetsontwerp is een voorziening 
opgenomen teneinde te verzekeren dat 
de loonvorderingen van de bemanning 
ingeval van faillissement of uitwinning 
kunnen worden voldaan op dezelfde

voet als de regeling terzake in Boek 8 
van het Burgerlijk Wetboek.

Maritiem-politieke en sociaal- 
economische aspecten
In economische termen uitgedrukt 
opent het onderhavige wetsvoorstel de 
mogelijkheid in het buitenland gehuur
de schepen onder Nederlandse vlag te 
exploiteren.
In de internationale scheepvaartwereld 
vindt in toenemende mate een schei
ding plaats tussen de juridische eigen
dom en de exploitatie van schepen. De 
juridische eigendom van een schip be
rust in die gevallen bijvoorbeeld bij een 
financieringsmaatschappij, een beleg
gingsinstelling of een scheepswerf, ter
wijl de exploitatie van het schip in han
den is van een reder. De reder exploi
teert het schip in deze situatie als eco
nomisch eigenaar: hij draagt zorg voor 
onder andere de bemanning, de verze
keringen, het onderhoud en de be
vrachting van het schip. De juridische 
eigenaar ontvangt van de reder een ver
goeding voor de kapitaalslasten, en 
heeft voor het overige geen bemoeienis 
met het schip. In internationaal kader 
wordt deze gang van zaken in het alge
meen aangeduid als het bareboat char
teren van schepen; in Nederland wordt 
hiervoor ook wel de term "rompbe- 
vrachting" gehanteerd.
Ook Nederlandse reders exploiteren 
schepen op basis van bareboat char
ters. De juridische eigendom van deze 
schepen berust veelal bij in het buiten
land gevestigde ondernemingen. Onze 
wetgeving staat op dit moment even
wel niet toe dat deze schepen onder Ne
derlandse vlag varen. De reder heeft 
daardoor geen andere keuze dan het 
schip onder buitenlandse vlag, veelal 
een zogenaamde goedkope vlag, te ex
ploiteren. Bij de reders bestaat echter 
de behoefte om bareboat charter sche
pen onder Nederlandse vlag te kunnen 
exploiteren. Ook vanuit het scheep- 
vaartbeleid is het aantrekkelijk om 
deze mogelijkheid te openen.
Vanuit de optiek van het scheepvaart- 
beleid is invlagging van bareboat char
ter schepen gewenst, omdat dit bij- 
draagt aan de mogelijkheden om de 
vloot onder Nederlandse vlag te ver
groten, althans in stand te houden. Dit 
heeft macro-economisch positieve ef
fecten in de sfeer van betalingsbalans, 
nationaal produkt en werkgelegen
heid. Bovendien levert het een bijdrage 
aan de veiligheid en milieuvriendelijk
heid van de zeescheepvaart, omdat de 
onder Nederlandse vlag gebrachte ba
reboat charter schepen zullen moeten 
voldoen aan dezelfde eisen als de sche
pen in Nederlandse eigendom, welke 
uit dien hoofde onder Nederlandse 
vlag varen.
Invlagging van de bareboat charter 
schepen is overigens een zaak die aan

sluit bij ontwikkelingen in andere lan
den en in de internationale regelgeving. 
De ons omringende Europese landen 
kennen vrijwel zonder uitzondering 
deze mogelijkheid al, en ook de Regis- 
tratieconventie die op initiatief van de 
Verenigde Naties is opgesteld voorziet 
hierin (United Nations Convention on 
Conditions for Registration of Ships 
van 7 februari 1986. UNCTAD-docu- 
ment nr. TD/RS/CONF/23 d.d. 13 
maart 1986). Door een aanpassing van 
de rijkswetgeving op dit punt zal deze 
faciliteit op korte termijn ook worden 
geïntroduceerd voor de Nederlandse 
Antillen en Aruba.
Voor het exploiteren van bareboat 
charter schepen bestaan vanuit de re
der bezien diverse redenen. Bareboat 
chartering op zichzelf geeft, ongeacht 
de vlag waaronder wordt gevaren, de 
mogelijkheid om tekort aan eigen ton
nage tijdelijk op te vangen door sche
pen bij te huren en deze weer af te sto
ten als de vrachtenmarkt daartoe aan
leiding geeft. Het exploiteren van sche
pen in bareboat charter geeft verder de 
mogelijkheid om het aantal schepen te 
vergroten, zonder dat daarvoor duur
zaam vast kapitaal van de onderne
ming nodig is.

Vereisten waaraan moet worden 
voldaan om in het rompbevrach- 
tingsregister te kunnen worden 
ingeschreven.
Bij het bepalen van de vereisten voor 
het tijdelijk verkrijgen van de Neder
landse nationaliteit door een zeeschip 
is tevens rekening gehouden met het 
EG-recht, in het bijzonder de artikelen 
52 en 58 van het EEG-Verdrag die han
delen over het recht van vestiging. Het 
Hof van Justitie van de Europese Ge
meenschappen heeft in een recent ar
rest (Factortame: prejudiciële beslis
sing van 25 juli 1991, zaak nr. C-221/ 
89) aangegeven welke voorwaarden 
naar haar oordeel wel, respectievelijk 
niet toelaatbaar zijn op grond van het 
communautaire recht.
De combinatie van enerzijds het be
staan van een wezenlijke band tussen 
het schip in rompbevrachting en Ne
derland en van anderzijds de vrijheid 
van vestiging van ondernemingen bin
nen de Europese Gemeenschappen, 
leidt tot het opnemen van enkele essen
tiële voorwaarden voor het verkrijgen 
van de hoedanigheid van Nederlands 
schip. De rompbevrachter moet een 
vestiging in Nederland hebben waar hij 
het zeescheepvaartbedrijf uitoefent en 
van waaruit hij het beheer over het 
schip in rompbevrachting daadwerke
lijk voert. Ten aanzien van het vesti- 
gingsbegrip is nauw aangesloten bij dat 
van de Handelsregisterwet, zoals dit in 
de loop der jaren mede is gevormd 
door de jurisprudentie dienaangaande. 
De Handelsregisterwet kent drie soor
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ten vestigingen: de hoofdvestiging 
(waar zich doorgaans ook het bestuur 
van de onderneming bevindt), de ne
venvestiging (in een gebouw of com
plex van gebouwen, gericht op duurza
me menselijke activiteit) en de handels
agent. Teneinde aan het vereiste van 
een wezenlijke band ("genuine link") 
tussen het rompbevrachtingsschip en 
Nederland als land in het Koninkrijk 
reëel gestalte te geven, dient het zee- 
scheepvaartbedrijf van de rompbe- 
vrachter in Nederland tenminste een 
nevenvestiging te hebben. De figuur 
van de handelsagent is derhalve ontoe
reikend en wordt uitgesloten.
Onder het beheer over het schip dient 
te worden verstaan het beheer in orga
nisatorisch, sociaal, fmancieel-econo- 
misch, administratief en technisch op
zicht. Het is denkbaar, met name in 
concern-verband, dat verschillende be- 
heersdaden vanuit verschillende vesti
gingen (in verschillende landen) plaats
vinden. In dat geval zal de Minister van 
Verkeer en Waterstaat moeten beoor
delen of de meest belangrijke beheers- 
daden met betrekking tot het schip in 
rompbevrachting plaatsvinden vanuit 
een Nederlandse vestiging van de 
rompbevrachter.
De dagelijkse leiding van deze vesti
ging moet berusten bij een of meer na
tuurlijke personen die bevoegd zijn om 
de rompbevrachter te vertegenwoordi
gen ten aanzien van alle aangelegenhe
den die verband houden met het schip 
in rompbevrachting. Zij moeten te al
len tijde aanspreekbaar zijn als er iets 
met het schip in rompbevrachting aan 
de hand is. Voor de effectieve uitoefe
ning van de Nederlandse rechtsmacht 
over het zeeschip in rompbevrachting, 
ook ten opzichte van andere staten - in 
wier territoriale wateren zich bijvoor
beeld een aanvaring of een niet toege- 
stane lozing met schadelijke gevolgen 
voor het milieu zou kunnen voordoen 
- is het noodzakelijk dat er in Neder
land één of meer personen met het be
heer van het schip zijn belast, die daad
werkelijk aanspreekbaar zijn en op 
ieder moment adequaat namens de 
rompbevrachter kunnen optreden. Zo
wel het beheer over als de verantwoor
delijkheid voor het schip in rompbe
vrachting moeten derhalve in Neder
land zijn gelokaliseerd. De Minister 
van Verkeer en Waterstaat zal bij de 
behandeling van een aanvraag om in
schrijving in het rompbevrachtingsre- 
gister moeten beoordelen of dit feitelijk 
het geval is.
Daarnaast zijn de nationaliteitseisen, 
zoals artikel 311 van het Wetboek van 
Koophandel deze stelt ten aanzien van 
zeeschepen van Nederlandse eigena
ren, in het licht van de ontwikkelingen 
van het communautaire recht, voor 
zeeschepen van Nederlandse rompbe- 
vrachters verruimd tot natuurlijke of 
rechtspersonen met de nationaliteit

van een der Lid-Staten van de Europe
se Gemeenschappen. Dit ruimere ver
eiste geldt zowel voor de rompbevrach
ter zelf als voor de dagelijkse leiding 
van zijn vestiging van waaruit hij het 
beheer over het schip in rompbevrach
ting voert.
Is de rompbevrachter een natuurlijke 
persoon of een rechtspersoon, dan 
moet deze de nationaliteit van een der 
Lid-Staten van de Europese Gemeen
schappen bezitten. Is de rompbevrach
ter een rederij in de zin van de artikelen 
160 e.v. van Boek 8 van het Burgerlijk 
Wetboek, dan moet tenminste twee 
derde deel van de leden van de rederij 
de nationaliteit van een der Lid-Staten 
van de Europese Gemeenschappen be
zitten. Is de rompbevrachter een niet 
rechtspersoonlijkheid bezittende ven
nootschap, dan moet ten minste twee 
derde deel van de beherende (hoofde
lijk aansprakelijke) vennoten de natio
naliteit van een der Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen bezitten. 
Is de rompbevrachter een andersoortig 
niet rechtspersoonlijkheid bezittend 
samenwerkingsverband - zoals bij
voorbeeld een maatschap - dan moet 
tenminste tweederde deel van de in dat 
verband samenwerkende personen de 
nationaliteit van een der Lid-Staten 
van de Europese Gemeenschappen be
zitten.
Voor de dagelijkse leiding van de ves
tiging van de rompbevrachter van 
waaruit het schip in rompbevrachting 
(in hoofdzaak) wordt beheerd, geldt 
dat deze volledig dient te berusten bij 
natuurlijke personen die de nationali
teit van een der Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen bezitten. 
De rompbevrachter kan - en zal in de 
praktijk ook veelal - een rechtspersoon 
zijn. Het kan ook een samenwerkings
verband tussen verschillende rechts
personen (en evt. ook natuurlijke per
sonen) zijn. Voor de beantwoording 
van de vraag wat onder de nationaliteit 
van een rechtspersoon moet worden 
verstaan is nauwe aansluiting gezocht 
bij de formulering van artikel 58 van 
het EEG-Verdrag: de nationaliteit 
wordt bepaald door het recht van 
oprichting van de rechtspersoon, en de 
plaats van zijn zetel (de statutaire zetel 
of het centrum van de bestuursactivi- 
teiten). Aangezien bij deze beide vereis
ten de nationaliteit van de werkelijke 
machthebbers in de rechtspersoon (be
stuurders en aandeelhouders) niet ter
zake doet, is het voor het verkrijgen 
van de Nederlandse nationaliteit door 
een zeeschip - naar analogie van het be
paalde in artikel 311, onder 2°, van het 
Wetboek van Koophandel - van be
lang om aanvullende eisen te stellen 
waardoor wel rekening wordt gehou
den met de nationaliteit van de be
stuurders en aandeelhouders van de 
rechtspersoon. Immers, ingeval van 
buitengewone omstandigheden (zoals

oorlog of oorlogsgevaar) wordt niet al
leen gekeken naar de formele nationa
liteit van de rechtspersoon die een 
schip onder Nederlandse nationaliteit 
exploiteert, maar vooral ook naar de 
werkelijke machthebbers in de rechts
persoon die achter de formele nationa
liteit bezitten. In dergelijke omstandig
heden wordt derhalve door de rechts
persoon heen gekeken. De gestelde 
aanvullende eisen ten aanzien van de 
bestuurders en aandeelhouders van de 
rechtspersoon zijn alternatief: ofwel 
dient te worden voldaan aan het vereis
te van artikel 3, tweede lid, onder a, van 
het wetsvoorstel, ofwel aan het vereiste 
onder b. Lang niet alle rechtspersonen 
kunnen voldoen aan het vereiste onder 
a omdat daarvoor vereist is dat de 
rechtspersoon een in aandelen verdeeld 
kapitaal heeft (naar Nederlands recht 
is dit alleen het geval bij naamloze ven
nootschappen en bij besloten vennoot
schappen met beperkte aansprakelijk
heid) en dat de aandelen op naam zijn 
gesteld, hetgeen vennootschappen met 
- voor meer dan een derde deel - toon- 
deraandelen uitsluit. Bovendien zal bij 
de vennootschap bekend moeten zijn 
in wiens handen zich de aandelen, 
althans ten minste tweederde deel 
daarvan, bevinden. Het is dus zaak het 
aandeelhoudersregister goed bij te 
houden. Wanneer de rechtspersoon 
niet voldoet aan het vereiste onder a, 
moeten alle bestuurders de nationali
teit van een der Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen bezitten.

De vereisten waaraan moet wor
den voldaan om in het rompbe- 
vrachtingsregister te kunnen 
worden ingeschreven, staan in 
artikel 3 van het wetsvoorstel, 
dat luidt als volgt:

Artikel 3
1. Een zeeschip dat buiten Nederland 
teboekstaat, kan ik het rompbevrach- 
tingsregister worden ingeschreven, in
dien wordt voldaan aan de volgende 
vereisten:
a. het schip is voor een tijdvak van 

tenminste twaalf maanden in 
rompbevrachting afgestaan aan 
een of meer natuurlijke personen 
dan wel rechtspersonen, van wie 
tenminste tweederde deel de na
tionaliteit van een der Lid-Staten 
van de Europese Gemeenschap
pen bezit;

b. de rompbevrachter oefent het 
zeescheepvaartbedrijf in Neder
land uit door middel van een ves
tiging in de zin van artikel 1, eer
ste lid, onder a of b, van de Han
delsregisterwet (Stb. 1984, 353) 
en voert het beheer over het schip 
geheel of in hoofdzaak vanuit die 
vestiging;
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c. de rompbevrachter draagt er 
zorg voor dat:
- de dagelijkse leiding van de on
der b bedoelde vestiging berust 
bij een of meer natuurlijke perso
nen die de nationaliteit bezitten 
van een der Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen;
- en deze natuurlijke persoon of 
personen beschikken over verte
genwoordigingsbevoegdheid in
zake alle aangelegenheden be
treffende het schip, zijn opvaren
de en de lading;

d. de eigenaar en de rompbevrach
ter - indien deze een ander is dan 
de eigenaar - stemmen schrifte
lijk in met het verkrijgen van de 
hoedanigheid van Nederlands 
schip;

e. de rompbevrachter aanvaardt de

Nieuw modellenboek 
"Contracten in de 
logistiek"
Voor het bedrijfsleven en de rechts
praktijk zijn er verschillende modellen- 
boeken waar ze bij het opstellen van 
contracten gebruik van kunnen ma
ken. Zelden echter bevatten deze uitga
ven specifieke modelcontracten die te 
maken hebben met de logistiek en het 
transport van goederen.
In deze lancune heeft de EVO voorzien 
met de uitgaven "Contracten in de Lo
gistiek". Naar aanleiding van verzoe
ken uit het verladende en vervoerende 
bedrijfsleven zijn in het boek acht mo
delcontracten opgenomen waarmee 
verladers en vervoeders in de praktijk 
het meest te maken hebben.
Bij het opstellen van de contracten is 
getracht deze een zo breed mogelijk 
draagvlak te geven. Er is bij de tot
standkoming van de uitgave dan ook 
nauw samengewerkt met andere be
langhebbenden en/of hun organisa
ties.
Door het intensieve contact met het be
drijfsleven sluiten de contracten ook 
nauw aan bij de praktijk. In het boek 
zijn de volgende acht contracten opge
nomen:

Vervoercontract wegvervoer; In 
dit contract zijn de rechten en 
verplichtingen van een verlader 
en vervoerder opgenomen. Te
vens is aangegeven op welke wij
ze tarieven vastgesteld en aange
past kunnen worden. 
Afvalstoffenvervoercontract 
wegvervoer; Het genoemde ver
voercontract is vrij algemeen. In 
een speciaal afvalstoffenvervoer
contract zijn daarom de specifie
ke aspecten en risico’s van het 
vervoer van afvalstoffen nader 
uit gewerkt.
Physical Distribution contract; 
Bij Physical Distribution is een

verantwoordelijkheid voor het 
schip en zijn opvarende die 
voortvloeit uit de hoedanigheid 
van Nederlands schip;

f. ingevolge de wetgeving van de 
staat waar het schip teboekstaat 
zijn er geen beletselen voor het 
verkrijgen van de hoedanigheid 
van Nederlands schip in verband 
met het aangaan van een romp- 
bevrachtingsovereenkomst met 
een in Nederland gevestigde 
rompbevrachter.

2. Onder rechtspersonen met de natio
naliteit van een der Lid-Staten van de 
Europese Gemeenschappen worden in 
dit artikel verstaan: rechtspersonen die 
in overeenstemming met de wetgeving 
van een Lid-Staat zijn opgericht en die 
hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur

Physical Distributor in beginsel 
verantwoordelijk voor de be
heersing én uitvoering van de 
goederenstroom van zijn op
drachtgever. Hieruit vloeit een 
groot scala aan taken voort die 
nader uitgewerkt worden in het 
Physical Distribution contract. 
Arbeidscontract voor chauf
feurs; Bij dit arbeidscontract zijn 
als bijlagen gevoegd een arbeids
reglement en een
chauffeursopdracht tachograaf. 
Het arbeiscontract is primair be
doeld voor chauffeurs, maar kan 
na aanpassing uiteraard in 
hoofdlijnen ook gebruikt wor
den voor ander (expeditie)perso- 
neel.
Lease-contract vervoermidde
len; Dit lease-contract is in de 
eerste plaats bedoeld voor leas
ing van vrachtauto’s. Omdat lea
semaatschappijen vaak hun 
eigen lease-contracten hanteren 
zal dit model-contract vaak als 
checklist bij de beoordeling hier
van worden gebruikt.
Reparatie- en onderhoudscon
tract vervoermiddelen; In toene
mende mate wordt het onder
houd en de reparatie van extern 
transportmateriaal uitbesteed. 
In het reparatie- en onderhouds
contract is aangegeven wat hier
bij geregeld moet worden. 
Huur(lease)contract intern 
transportmiddelen; Behalve een 
lease-contract voor vrachtauto’s 
is er in het boek een lease- 
contract voor interne transport
middelen (heftrucks) opgeno
men.
Reparatie- en onderhoudscon
tract intern transportmiddelen; 
Naast een specifiek lease-con
tract is er voor interne transport
middelen ook een apart repara
tie- en onderhoudscontract op
gesteld.

of hun hoofdvestiging binnen de Ge
meenschap, de Nederlandse Antillen 
of Aruba hebben, mits
a. hetzij aandelen, die tenminste 

twee derde deel van het geplaat
ste kapitaal vertegenwoordigen, 
op naam zijn gesteld van natuur
lijke personen met de nationali
teit van een der Lid-Staten van 
de Europese Gemeenschappen 
of van rechtspersonen als be
doeld in de aanhef van dit lid, en 
tevens de meerderheid van de be
stuurders de nationaliteit van 
een der Lid-Staten van de Euro
pese Gemeenschappen bezit;

b. hetzij alle bestuurders de natio
naliteit van een der Lid- 
Staten van de Europese Gemeen
schappen bezitten.

Teneinde de toepassing van de con
tracten in de praktijk te vereenvoudi
gen zijn ze allemaal voorzien van een 
uitvoerige toelichting.
De uitgave "Contracten in de Logis
tiek" (omvang 90 pagina’s, prijs f 33,80 
en f 50,70 excl. voor respectievelijk 
EVO-leden en niet leden) kan worden 
besteld bij de EVO, afdeling Klanten
service, Postbus 350, 2700 AJ Zoeter- 
meer.

Verdragen
Nederland is op 1 augustus 1991 (in
werkingtreding 30 oktober 1991) toe
getreden tot de overeenkomst inzake 
de wettelijke aansprakelijkheid op het 
gebied van het zeevervoer van nucleai
re stoffen (d.d. 17 december 1971, Trb. 
1974, 199).
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