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Regelen ter bevordering van het slopen van binnenschepen
(Wet sloopregeling binnenvaart)
MEMORIE VAN TOELICHTING
Nr. 3

Par. 1. De binnenvaart maakt gedurende de laatste tijd een
periode van grote ontwikkeling door. Naast de op handen
zijnde wijzigingen in de sedert vele decennia bestaande regimes
- gedacht kan hier worden aan de voorgenomen afschaffing
van het stelsel der evenredige vrachtverdeling in het nationale
vervoer en aan de in het kader van de Europese Gemeenschappen in voorbereiding zijnde oplegregeling, die zowel voor het
internationale vervoer zal gelden - is een duidelijke wijziging
in de techniek merkbaar geweest. Nieuwe vaartvormen hebben
zich ontwikkeld, waarbij in het bijzonder op de duwvaart kan
worden gewezen. Het is evenwel opmerkelijk, dat deze nieuwe
technieken zich in onvoldoende mate hebben kunnen doorzetten, waardoor een sterke relatieve veroudering van het
vlootbestand valt waar te nemen. Gesteld kan worden, dat
de huidige vloot een teveel heeft aan eenheden, die niet of
bezwaarlijk zijn aan te passen aan de zich wijzigende vraag
naar vervoer. Dit aspect wordt doorgaans het kwalitatieve
aspect van de overcapaciteit in de binnenvaart genoemd.
Daarnaast bestaat een kwantitatief aspect van de overcapaciteit, waarmede wordt gedoeld op een daadwerkelijk teveel
aan scheepsruimte. Deze situatie heeft zich als gevolg van
minder goede conjuncturele omstandigheden en abnormaal
hoge waterstanden gedurende de laatste jaren vrijwel onafgebroken voorgedaan, hoewel de omstandigheden zich sedert
einde 1968 aanzienlijk in gunstige zin hebben gewijzigd.
Om een verbetering in de voren weergegeven situatie te
brengen is in de afgelopen jaren reeds een tweetal regelingen
tot stand gebracht, te weten de Sloopregeling kleine noordelijke schipperij (Beschikking Staatssecretaris van Verkeer en
Waterstaat van 8 november 1965, Stcrt. 218) en de Sloopregeling Binnenvaaart 1968 (Beschikking van evengenoemde
Staatssecretaris van 15 augustus 1968, Stcrt. 162). Beide maatregelen hebben met name betekenis voor de kwantitatieve overcapaciteit in de Nederlandse binnenvloot.
Krachtens de Sloopregeling kleine noordelijke schipperij
konden eigenaren van binnenschepen van minder dan 100 ton.
die op 14 februari 1964 in het bezit waren van een vergunning voor ongeregeld vervoer ex artikel 33 van de Wet
Goederenvervoer Binnenscheepvaart en die hun schippersbedrijf in hoofdzaak plachten uit te oefenen in Groningen, Friesland, Drenthe en het noordelijke gedeelte van Overijssel, in
aanmerking komen voor een sloopuitkering als zij hun schepen
lieten slopen. De sloopuitkering beliep dan het verschil tussen
de getaxeerde gangbare verkoopwaarde van het betrokken
schip en de sloopwaarde ervan.
Door deze sloopregeling, die inmiddels nagenoeg is uitgcwerkt, is een laadvermogen van in totaal ruim 15 000 ton uit
de markt verdwenen.
De Sloopregeling Binnenvaart 1968 maakt het mogelijk een
eigenaar van een schip of sleepboot, die in verband met het
verkrijgen van bedrijfsbeëindigingshulp van de Stichting Ontwikkeling en Sanering voor het Midden- en Kleinbedrijf een
schip of sleepboot, waarmede hij het te beëindigen bedrijf
uitoefende, doet slopen, op aanvraag een uitkering te verlenen.
De uitkeringen worden bepaald volgens een vaste schaal. Deze
regeling is in het bijzonder van belang voor bedrijven met
schepen kleiner dan 300 ton, aangezien voor deze categorie

met het oog op haar kwetsbare positie een bijzondere bedrijfsbeëindigingsregeling geldt; deze is gunstiger dan de eerderbedoelde algemene regeling op het punt van de leeftijd waarop
en het inkomen waarbij aanspraak gemaakt kan worden op een
uitkering.
Deze tweede sloopregling beoogt een tonnage van ongeveer
180 000 ton aan de markt te onttrekken.
De ondergetekende is van oordeel, dat zowel de Sloopregeling kleine noordelijke schipperij als de Sloopregeling Binnenvaart 1968 van grote waarde zijn voor het tot stand brengen
van meer gezonde verhoudingen binnen de bedrijfstak.
Gezien hun aard zijn beide sloopregelingen met name van
belang te achten ter inleiding en ter begeleiding van de situatie
die ontstaat bij afschaffing van het selsel van evenredige vrachtverdeling, waartoe de Regering, zoals bekend, reeds geruime
tijd geleden het voornemen heeft te kennen gegeven. Een desbetreffend wetsontwerp is op 18 november 1969 bij de Tweede
Kamer ingediend.
Vooral echter met het oog op de positie van de binnenvaart
in de toekomst is bij de Regering de vraag gerezen of het niet
nodig zou zijn tot een nog meer algemene sloopregeling te
komen. Zulks in het bijzonder gelet op de kwaliteit van het
vlootbestand. Men kan bij de structurele overcapaciteit in de
binnenvaart, zoals opgemerkt, een kwalitatief aspect onderscheiden, in die zin, dat de huidige totale binnenvloot een
teveel heeft aan eenheden die niet of bezwaarlijk zijn aan te
passen aan de zich wijzigende vraag naar vervoer. Wil de binnenvaart in de toekomst haar functie kunnen blijven vervullen
dan is duidelijk, dat zij zich zal moeten kunnen aanpassen aan
structuurwijzigingen, die het gevolg zijn van veranderingen in
de vraag naar vervoermiddelen. De huidige samenstelling van
de vloot biedt daartoe te weinig mogelijkheden. Afstoting van
verouderde eenheden en vervanging daarvan door materieel
dat aan de eisen van de tijd is aangepast, bij andere takken van
bedrijvigheid een natuurlijk proces, heeft in de binnenvaart
niet op adequate wijze plaats gevonden. Bij het vermelden van
de oorzaken daarvan, valt vooreerst te wijzen op de conserverende werking van de evenredige vrachtverdeling in de nationale binnenvaart, die nu eenmaal alle ondernemers praktisch in
eenzelfde positie plaatst, ongeacht de kwaliteit van hun bedrijfsmiddelen. Daarnaast is er nog een andere verklarende
factor die zowel in de nationale als in de internationale binnenvaart zijn invloed doet gelden. Gedoeld wordt hier op de
lange levensduur van de bedrijfsmiddelen. Leeftijden van 50
jaar en meer zijn geen uitzondering. Hierdoor kan materieel dat
verouderd is tegen betrekkelijk lage prijzen worden aangeschaft
en in de vaart gehouden.
Dit alles heeft ertoe geleid, dat nieuwe technieken niet rendabel konden worden geëxploiteerd. In onvoldoende mate
werd tot aanschaffing van nieuw materieel overgegaan, hoewel dit, ook door het bedrijfsleven, voor de modernisering van
de bedrijfstak als een noodzakelijkheid wordt gezien.
De Regering is van oordcel, dat de tijd is gekomen om het
natuurlijke saneringsproces te activeren en waar mogelijk te
versnellen, ten bate van de herstructurering van de bedrijfstak.
De Regering vertrouwt met het thans aangeboden wetsontwerp
daartoe een bijdrage te leveren.
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In dit verband zij nog vermeld, dat ook de internationale
ontwikkeling een sterke stimulans vormt voor het tot stand
brengen van een algemene sloopregling. In de eerste plaats
heeft in de Nederlands-Duitse vervoersonderhandelingen de
Regering de verplichting op zich genomen naast de bestaande
sloopregclingen een algemene sloopregeling te bevorderen, die
mede op de internationale binnenvaart betrekking zou hebben.
De Duitse regering heeft onder meer met het oog op deze
Nederlandse toezegging afgezien van haar voornemen vaste
tarieven in te voeren in het grensoverschrijdende vervoer. Ook
de Commissie van de Europese Gemeenschappen heeft in haar
aanbeveling aan de regeringen der lid-staten op het nemen van
sloopmaatregelen aangedrongen. Voorts heeft zij sloopregelingen in haar voorstel betreffende de toegang tot de markt
van het goederenvervoer over de binnenwateren opgenomen.
Het bijgaande wetsontwerp, dat ook vermeld wordt in de
memorie van toelichting op de ontwerp-begroting van Verkeer
en Waterstaat voor het jaar 1971, vormde reeds op 15 juli
1970, in het kader van de consultatie-procedure, onderwerp
van overleg met de commissie en de lid-staten van de Europese
Economische Gemeenschap. Het advies van de commissie
laat nog steeds op zich wachten. Na ontvangst van het advies
van de commissie zal alsnog kunnen worden bezien, of dit
advies aanleiding geeft tot aanpassing van het wetsontwerp.
Verder uitstel van de indiening leek echter niet verantwoord.
Ten slotte heeft ook de Centrale Commissie voor de Rijnvaart tijdens haar voorjaarszitting 1969 bij resolutie uitgesproken dat sloopmaatregelen in het algemeen nuttig en nodig
moeten worden geacht als belangrijk element van een op gezondmaking van de markt gerichte politiek. De Centrale Commissie is bij die gelegenheid reeds op de hoogte gesteld van
het voornemen van de Regering om tot de onderhavige sloopregeling te komen.
In de voorjaarszitting van 1970 heeft de Centrale Commissie bij nadere resolutie haar standpunt herhaald, nadat zij
met name had kennis genomen van de modaliteiten van de
sloopregeling, die door Nederland is ontworpen. Voorts was de
Centrale Commissie van oordeel dat het voor de Rijnvaart
geldend beginsel van eenheid van regime met zich brengt dat
sloopmaatregelen. die door de partners van de Akte van
Mannheim tot stand worden gebracht, in de Centrale Commissie aan de orde worden gesteld.
Par. 2. Voor het opstellen van het onderhavige wetsontwerp
heeft het rapport van de Studiecommissie Sloopregeling Binnenvaart als uitgangspunt gediend. Bij brief van 10 oktober
1969 heeft ondergetekende het rapport aan de Staten-Generaal
aangeboden (Zitting 1969/1970 - 10 350, nr. 1) en daarbij het
standpunt van de Regering ten aanzien van een aantal wezenlijke onderdelen van het rapport kenbaar gemaakt. Dienaangaande moge hier ter plaatse worden volstaan met in herinnering te roepen, dat ondergetekende na uitvoerig beraad, ook
met het betrokken bedrijfsleven, heeft besloten voor te stellen
het eigen vervoer onder de werking van de sloopregeling te
brengen. Zoals bekend waren de meningen daarover in de
Studiecommissie verdeeld. Bij het nemen van zijn beslissing
heeft ondergetekende overwogen, dat het buiten de regeling
houden van het eigen vervoer zowel in de nationale als internationale vaart tot zulke ernstige consequenties zou kunnen
leiden voor de verhouding tussen beroet>s- en eigen vervoer,
dat hij het noodzakelijk oordeelde op dit punt de opvatting
van de meerderheid van de Studiecommissie te volgen.
Een ander vraagstuk waaromtrent een standpunt moest
worden bepaald betrof het verlangen van de Studiecommissie,
dat specifieke sociale begeleidingsmaatregelen zouden worden
getroffen ten gunste van de schippers, die van de sloopregeling
gebruik zullen maken. De Regering is tot de slotsom gekomen,
dat daarvoor geen speciale regelingen nodig zijn, aangezien
de Rijksgroepsregeling werkloze werknemers in voorkomende
gevallen toereikend mag worden geacht.
Ten einde tegemoet te komen aan de wens van de Studiecommissie om de particuliere schipperij een optimale mogelijkheid te geven van de sloopregeling gebruik te maken, wordt
in het ontwerp wel voorgesteld de eigenaar van slechts één

binnenschip die daarmede vervoer tegen vergoeding verricht
een hogere sloopuitkering per ton te doen genieten dan de
overige eigenaren.
Ten slotte meent de Regering, dat aan de fiscale wensen
van de Studiecommissie op genoegzame wijze kan worden tegemoet gekomen binnen het kader van de bestaande belastingwetgeving.
Par. 3. Ter toelichting in meer specifieke zin op het bijgaand ontwerp van wet moge het volgende dienen.
Werkingssfeer van de wet (artikelen 1 en 2).
De omstandigheid, dat in de binnenvaart vele soorten schepen worden gebezigd, doet de vraag rijzen of alle schepen die op
de binnenwateren varen onder de sloopregeling moeten worden
gebracht en, zo neen, ten aanzien van welke schepen dit niet
het geval dient te zijn. De ondergetekende is van mening, dat
in beginsel alle schepen die de markt beïnvloeden waarop de
Nederlandse nationale en internationale binnenscheepvaart
opereert, of die dat althans kunnen doen, onder de regeling
dienen te vallen. Hierbij valt te denken aan sleepschepen,
duwbakken, motorvrachtschepen, sleepboten en duwboten.
Schepen in aanbouw en zeeschepen kunnen niet worden geacht
daartoe te behoren; de laatste bevaren immers slechts incidenteel de binnenwateren. Verder dienen te worden uitgezonderd
die schepen, welke blijkens hun bouw uitsluitend bestemd zijn
of gebruikt worden voor gespecialiseerd vervoer, zoals de tankschepen, dan wel voor bepaalde werkzaamheden te water,
zoals bijvoorbeeld de bergingsvaartuigen. Deze schepen opereren op een afzonderlijke markt.
Voorts meent de ondergetekende, dat schepen met een laadvermogen van niet meer dan 20 ton geen invloed hebben op
de eerdervermelde marktsituatie. Hetzelfde geldt voor schepen
die in zodanige staat verkeren dat herstel economisch niet
verantwoord is.
Het vorenstaande geldt ongeacht de nationaliteit van de
eigenaar. Het toepassingsgebied der regeling behoeft in dit
verband echter wel een nadere afbakening, ten einde nodeloze
bemoeiingen te voorkomen ten aanzien van de schepen waarvan niet of nauwelijks te verwachten is dat zij de Nederlandse
markt zullen beïnvloeden. Naar de mening van de ondergetekende behoren schepen welke voor meer dan de helft aan
Nederlanders of Nederlandse rechtspersonen toebehoren reeds
op grond hiervan onder de regeling te vallen. Zulks dient eveneens het geval te zijn met schepen welke voor meer dan de
helft aan buitenlanders of buitenlandse rechtspersonen toebehoren, voor zover deze een band hebben met de Nederlandse
rechtskring, b.v. door vestiging in Nederland of bedrijfsuitoefening krachtens een Nederlandse vergunning, niet zijnde
een tijdelijke vergunning voor ongeregeld vervoer. In het
onderhavige geval worden deze tijdelijke vergunningen namelijk
veelal incidenteel en voor een zeer korte termijn verleend.
Al deze schepen dragen bij aan de overcapaciteit welke - zoals
in de aanvang van de memorie is gesteld — een der oorzaken
is van de huidige onbevredigende toestand in de binnenscheepvaart.
Ten slotte dient nog rekening te worden gehouden met het
bestaan van sloopregelingen in het buitenland. Daardoor ontstaat namelijk de mogelijkheid, dat voor een eigenaar van een
binnenschip zowel de verplichting tot bijdrage als de aanspraak
op uitkering ingevolge meerdere regelingen kan gaan samenlopen. Het ontstaan van onbillijkheden zal alsdan dienen te
worden voorkomen door internationale overeenkomsten. Het
ontwerp geeft de Minister van Verkeer en Waterstaat de
bevoegdheid ter uitvoering van dergelijke overeenkomsten in
bepaalde gevallen een sloopuitkering te weigeren of van de
bijdrageplicht ontheffing te verlenen. Op de regeling welke
in verband met de in de Bondsrepubliek Duitsland geldende
wet is getroffen komt ondergetekende bij de toelichting op
artikel 13, lid 2, nader terug.
Sloopuitkering (artikelen 3-6)
Het ontwerp geeft aan elke eigenaar van een binnenschip
in de zin van het ontwerp aanspraak op een uitkering zo hij
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zijn schip doet slopen. Het recht op uitkering is beperkt tot
eigenaren van die binnenschepen, welke sedert 1969 voldoen
aan de in het ontwerp aan een binnenschip gestelde criteria.
Aldus wordt voorkomen dat binnenschepen uitsluitend terwille
van een uitkering op het laatste ogenblik onder het toepassingsgebied van de sloopregeling zouden worden gebracht.
Het ontwerp stelt de termijn gedurende welke de aanmelding
voor sloop openstaat op een jaar. Deze termijn kan, al dan niet
voor de eigenaren van bepaalde soorten binnenschepen, worden
verlengd, terwijl ook de mogelijkheid tot aanmelding kan
worden heropend; een en ander zou bijv. wenselijk kunnen zijn
in verband met de ontwikkeling van de vrachtenmarkt of in
verband met de relatie die in exploitatief opzicht tussen sleepschepen en sleepboten bestaat.
De sloopuitkering wordt vastgesteld en uitgekeerd door de
Minister van Verkeer en Waterstaat, die hierbij normen volgt
die bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald.
Het ligt in het voornemen door deze normen als uitgangspunt te nemen de in het rapport van de Studiecommissie voorgestelde bedragen. Zij zullen echter in zoverre worden gewijzigd, dat aan de uitkeringsbedragen een formule ten grondslag
wordt gelegd die deze bedragen een meer vloeiend verloop
geeft in relatie tot het laadvermogen en/of het vermogen van
de voortstuwingsinstallatie van het schip. Voorts zullen de uitkeringsbedragen ca. 10 pet. lager worden vastgesteld. Op de aldus gevonden bedragen zal dan een toeslag worden gegeven van
20 pet. voor eigenaren van één schip, die daarmede vervoer
tegen vergoeding verrichten, zulks teneinde de in het algemeen
zwakste categorie schippers een extra uitkering te verzekeren.
Ten slotte wordt een correctie aangebracht in verband met de
te verwachten sloopopbrengst, daar in het onderhavige ontwerp - anders dan in het rapport van de Studiecommissie is
voorgesteld - de sloopopbrengst geheel aan de eigenaar van
het gesloopte schip blijft, zoals dit ook bij de Sloopregcling
Binnenvaart 1968 het geval is. Deze sloopuitkering kan ook
voor herinvestering in een ander schip worden gebruikt. Verbetering van de kwaliteit van het vlootbestand dient immers bij
een capaciteitsmaatregel als de onderhavige sloopregeling nimmer uit het oog te worden verloren. Niet slechts het overblijven
van de kwalitatief betere schepen zij daarbij het doel, maar
evenzeer aanvulling van het vlootbestand met de meest moderne schepen.
Tot slot mag ondergetekende er nog op wijzen, dat een beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende
vaststelling of weigering van een sloopuitkering is een beschikking als bedoeld in de Wet beroep administratieve beschikkingen.
Bijdragen (artikelen 7-13)
Het ontwerp kent twee bronnen, waaruit voor het doen van
de sloopuitkeringen kan worden geput, te weten bijdragen van
het bedrijfsleven, i.c. eigenaren van binnenschepen, en bijdragen uit de algemene middelen.
Gedurende een termijn van 4 jaren na het in werking treden
van de wet zijn eigenaren van binnenschepen jaarlijks een
bijdrage verschuldigd. Deze bijdrage wordt door de Minister
van Verkeer en Waterstaat bepaald volgens bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde normen. De ondergetekende stelt
zich voor ook hier te bevorderen dat de normen die in het in
paragraaf 2 bedoelde rapport zijn aangehouden als uitgangspunt dienen, met dien verstande, dat het naar zijn oordeel de
voorkeur verdient de termijn, gedurende welke moet worden
bijgedragen, te stellen op 4 jaren in plaats van op 3 jaren,
zoals de Studiecommissie suggereerde, met de mogelijkheid tot
verkorting als aangenomen kan worden dat het niet nodig is
dat verder wordt bijgedragen. Voorts zal het verloop van de
normbedragen voor de diverse categorieën binnenschepen wat
vloeiender dienen te worden gemaakt, in het bijzonder voor
motorschepen van minder dan 250 ton.
Aan eigenaren van slechts één binnenschip die dit in een
vroeg stadium doen slopen worden de bijdragen over het eerste,
respectievelijk tweede, jaar geheel, respectievelijk ten dele, ge-

restitueerd. De ondergetekende acht jegens deze - veelal zwakke
- bedrijven een bijkomende stimulans om tot sloop over te
gaan op zijn plaats.
Voorts zijn nog enkele andere groepen van eigenaren van de
bijdrage vrijgesteld.
In de eerste plaats zou ondergetekende van eigenaren van
binnenschepen met een zeer laag inkomenspeil niet willen
vergen, dat zij een volledige bijdrage betalen. In het onderhavige wetsontwerp wordt daarom in overeenstemming met
de meerderheid van de Studiecommissie voorgesteld een vrijstelling te verlenen over het eerste jaar. Verwacht mag worden,
dat de werking van de sloopregeling al na dit tijdvak een gunstige invloed op de vrachtenmarkt zal hebben en daarmede op
evenbedoeld inkomenspeil. Beperking van de vrijstelling tot
het eerste jaar zal overigens een vroegtijdige sloop van de
betrokken schepen bevorderen. Als inkomen beneden hetwelk
aanspraak op vrijstelling gemaakt zou kunnen worden stelt de
Studiecommissie voor een inkomen van f 6500. De ondergetekende meent dat hierbij kan worden aangesloten.
Verder zijn van de bijdrageplicht vrijgesteld eigenaren van
schepen die in zodanige toestand verkeren, dat herstel weliswaar mogelijk is, doch slechts tegen onaanvaardbaar hoge
kosten. Van deze schepen kan niet worden verwacht, dat zij
weer tot het vervoer over de binnenwateren zullen worden
gebezigd.
Ten slotte kent het ontwerp de mogelijkheid dat de eigenaar
van een binnenschip, aan wie door de Stichting Ontwikkeling
en Sanering voor het Midden- en Kleinbedrijf op zijn aanvraag bedrijfsbeëindigingshulp is gegeven, geen bijdrage meer
behoeft te betalen. Hij verdwijnt immers uit de markt.
Ook een beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot vaststelling van de hoogte van een bijdrage is een beschikking als bedoeld in de Wet beroep administratieve beschikkingen.
Omtrent de bijdrage uit 's Rijks kas merkt ondergetekende
op, dat een verbetering van de structuur van de binnenvaart
door middel van een algemene sloopregcling zozeer in het
algemeen belang moet worden geacht, dat een bijdrage uit de
algemene middelen naar zijn mening verantwoord is. Hij herinnert er in dit verband aan dat de rijksbegroting voor het
dienstjaar 1969, hoofdstuk XII, een memoriepost bevat voor
een zodanige bijdrage (artikel 33), terwijl op de begroting voor
1970 een bedrag van f2 min. is uitgetrokken (artikel 32).
Deze regeling heeft het bijkomend voordeel, dat reeds in de
aanvang van de werking van de wet, wanneer de bijdragen nog
niet of slechts in beperkte mate zijn ontvangen, sloopuitkeringen
betaalbaar gesteld kunnen worden.
Met betrekking tot de vraag, welke verhouding er dient te
bestaan tussen de bijdrage van het bedrijfsleven en die van het
Rijk, is ondergetekende met de Studiecommissie van mening,
dat de zwaarste last door het bedrijfsleven zelf gedragen dient
te worden. Het ontwerp voorziet daarom in jaarlijks bij de
begroting vast te stellen bijdragen van het Rijk tot een totaal
van de helft van het totaal van de bijdragen van het bedrijfsleven. Daarnaast is aan het totaal van de bijdragen van het Rijk
ook een absoluut plafond gesteld.
Par. 4. Na de in de vorige paragrafen gegeven toelichting
moge ten aanzien van enkele artikelen nog het volgende worden
opgemerkt.
Artikel 5. In dit artikel wordt de Minister van Verkeer en
Waterstaat belast met het nemen van een beslissing op elk
verzoek om een sloopuitkering. Er zijn ook andere mogelijkheden denkbaar, b.v. dat deze taak aan een afzonderlijke, daartoe speciaal in het leven geroepen, rechtspersoon wordt opgedragen. De ondergetekende meent echter, mede gezien de
ervaringen die met de uitvoering van de in par. 1 genoemde
sloopregelingen zijn opgedaan en mede gezien de omstandigheid dat in de gedachte van het onderhavige ontwerp de eigenaar van het schip zelf voor de sloop zorg draagt (in de zienswijze van de Studiecommissie draagt de eigenaar over aan een
stichting, die het schip doet slopen), dat afwikkeling van de
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aanvragen om een sloopuitkering zonder bezwaar door het
bestaande ambtelijk apparaat kan geschieden; de overweging
dat de sloopregeling slechts tijdelijk van aard zal zijn is hier
mede van belang.
Artikel 7. Om een overzicht te verkrijgen van de binnenschepen waarvan de eigenaren in beginsel aan de verplichting
tot bijdrage zijn onderworpen dient de Minister van Verkeer
en Waterstaat de beschikking te hebben over de voornaamste
gegevens van die schepen. Daarom wordt een registratie voorgesteld.
Duidelijkheidshalve zij hieraan toegevoegd, dat de verplichting tot bijdrage niet afhankelijk is van het geregistreerd zijn;
de verplichting vloeit rechtstreeks uit de wet voort.
Artikel 11. Het ontwerp belast de Minister van Verkeer
en Waterstaat niet alleen met het beslissen op een verzoek om
een sloopuitkering, maar ook met het vaststellen van de
bijdragen. Ook in dit opzicht verdient, naar de mening van
ondergetekende, de inschakeling van het bestaande ambtelijk
apparaat aanbeveling.
Artikel 12. Dit artikel beoogt tweeërlei. Enerzijds geeft het
de Minister de mogelijkheid om in de gevallen dat een bijdrageplichtige nalatig blijft zijn bijdrage te betalen de nodige stappen
te doen om tot invordering te komen - waarbij een taak is
opgedragen aan de rijksbelastingdienst - anderzijds geeft het
de Minister de mogelijkheid - het zenden van een aanmaning
is facultatief, evenals het invorderen - in bijzondere gevallen
de invordering achterwege te laten. De ondergetekende denkt
hier bijvoorbeeld aan gevallen waarin het invorderen van de
bijdrage van de bijdrageplichtige naar het oordeel van de
Minister ernstig gevaar voor de voortzetting van zijn scheepvaartbedrijf met zich zou brengen.
Artikel 13. Het is thans uiteraard nog niet te zeggen hoe
groot het bedrag precies zal zijn dat in totaal aan sloopuitkeringen zal moeten worden uitgekeerd. Dit zal eerst kunnen
wanneer alle aanvragen daartoe zullen zijn afgewikkeld. De
limitering van de rijksbijdrage tot een bedrag van f 8 min.
berust op de gedachte, dat het bedrag van de totale kosten,
verbonden aan de uitvoering van de sloopregeling, hetwelk
door de Studiecommissie Sloopregeling Binnenvaart is begroot
op maximaal f 24 min., in de praktijk niet zal worden overschreden. Er is geen grond om aan te nemen, dat deze gedachte
niet zal worden bewaarheid.

Zou blijken dat het totaal aan bijdragen van het bedrijfsleven en van het Rijk het bedrag dat aan uitkeringen moet
worden besteed overtreft, dan zal volgens het ontwerp het
gedeelte van het niet te besteden bedrag dat door het bedrijfsleven is opgebracht een bestemming in het belang van dat
bedrijfsleven vinden. Theoretisch bezien blijft het uiteraard
mogelijk, dat de voor sloop aangemelde tonnage een hoger
bedrag aan uitkeringen zal vergen dan is geraamd. In dat geval
zal naar de mening van de ondergetekende uitsluitend het
bedrijfsleven voor de aanvullende middelen moeten zorgen.
Mocht zulk een situatie zich gaan voordoen, dan zal een
voorziening moeten worden getroffen.
De Nederlandse eigenaren van binnenschepen, welke aan
het vervoer binnen de Bondsrepubliek Duitsland deelnemen,
zien zich geconfronteerd met de Duitse sloopregeling.
In de onderhandelingen die tussen de beide landen zijn
gevoerd is het volgende overeengekomen.
De door Nederlandse vervoerders in Duitsland betaalde
bijdragen worden aan hen teruggestort tot ten hoogste het
bedrag van de bijdrage in Nederland en met aftrek van DM 50
per schip per jaar voor de administratiekosten. Hetgeen door
Nederlandse vervoerders in Duitsland meer is betaald dan het
bedrag van hun bijdrage volgens het onderhavige ontwerp
van wet, blijft in het Duitse fonds. Indien in Duitsland aan
Nederlandse vervoerders een groter bedrag aan sloopuitkeringen
wordt gegeven dan het Duitse fonds van Nederlandse vervoerders heeft mogen behouden, zal dit meerdere tot een maximum
van f 500 000 aan het Duitse fonds worden gerestitueerd.
Een eventueel voor Nederland nadelig saldo dient uit de
krachtens deze wet beschikbare gelden te worden vereffend.
Het tweede lid van dit artikel opent hiertoe de mogelijkheid.
Artikel 14. Het ontwerp beoogt een onderwerp te regelen
dat voor het betrokken bedrijfsleven van groot belang is. Het
voorziet daarom in een instantie welke dat bedrijfsleven vertegenwoordigt en welke zich kan uitspreken over vraagstukken
van algemene aard die met de uitvoering van de wet in verband
staan. In verschillende gevallen is de Minister gehouden voorafgaand advies van deze commissie in te winnen of deze in te
lichten.
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
M. J. KEYZER.

