
30 412 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het
Wetboek van Koophandel, de Wet nationaliteit
zeeschepen in rompbevrachting, de
Zeebrievenwet en enkele andere wetten in
verband met het Europese recht op vrije
vestiging

B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTI-
TIE1

Vastgesteld 16 juni 2006

Het voorbereidend onderzoek gaf de commissie aanleiding tot het maken
van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen.

De leden van de PvdA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen
van het wetsvoorstel dat de Nederlandse regelgeving ten aanzien van de
registratie van zeeschepen in overeenstemming moet brengen met Euro-
pese regels. Zij hebben nog wel een paar vragen over het Nederlandse
beleid ten aanzien van de naleving van deze regels.

Zien deze leden het juist dat Nederland feitelijk is overruled door de Euro-
pese rechter en dat het onderhavige wetsvoorstel een toegeven is aan een
normstelling waar de regering, nog altijd, niet ten volle achterstaat? Zo dit
het geval is, kan de minister uitleggen wat nu precies het verschil in
opvatting terzake is tussen de regering en de Europese wetgever annex
rechter?

Het is deze leden opgevallen dat de regering op verschillende plaatsen
uiteenlopende argumenten gebruikt om, anders dan de Raad van State
suggereert, vast te blijven houden aan het voorschrift dat het schip in
eigendom moet zijn van een EU-vennootschap. Kan de regering haar
argumenten om hieraan vast te willen houden nog eens puntsgewijs en in
volgorde van zwaarte benoemen?

Is het inderdaad staand kabinetsbeleid om nooit en in geen geval verder
te gaan dan Europese regels voorschrijven? Zo ja, wanneer is dit tot stand
gekomen en wat waren de beleidsoverwegingen hiertoe? Is dit een
kabinetsbeleid in den brede of uitsluitend op zekere wetgevingsdossiers?

De leden van de PvdA-fractie zien de antwoorden van de minister met
belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de commissie,
Van de Beeten

De wnd. griffier van de commissie,
Van Dooren

1 Samenstelling:
Leden: Holdijk (SGP), Wagemakers (CDA),
Witteveen (PvdA), De Wolff (GL), Van de
Beeten (CDA) voorzitter, Broekers-Knol (VVD),
De Graaf (VVD), Kox (SP), Westerveld (PvdA),
Engels (D66), Franken (CDA).
Plv. Leden: Schuurman (CU), Pruiksma (CDA),
Jurgens (PvdA), Thissen (GL), Dölle (CDA),
Rosenthal (VVD), Biermans (VVD), Van Raak
(SP), Tan (PvdA), Schuyer (D66), Russell
(CDA).
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