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Mr. dr. J. (Harry) van Drongelen1 en mr. A.D.M. (André) van Rijs2

Zeeschip of niet, that’s the
question 2021-0222

Naar aanleiding van Hof Amsterdam 14 september 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2836

Artikel 2 lid 1 Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 20003 (Wet bpf 2000) leert
dat de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op aanvraag van het georganiseerde
bedrijfsleven binnen een bedrijfstak dat naar zijn oordeel een belangrijke meerderheid van de in die
bedrijfstak werkzaam personen vertegenwoordigt, deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds voor
één of meer bepaalde groepen van personen die in die betrokken bedrijfstak werkzaam zijn, verplicht
kan stellen. In de op de Wet bpf 2000 gebaseerde Beleidsregels Toetsingskader Wet bpf 20004 is onder
2 aangegeven dat de reikwijdte van de verplichtstelling wordt bepaald door de werkingssfeer van
de verplichtstelling zoals die is omschreven door de sociale partners (het georganiseerde bedrijfs-
leven). Het moet duidelijk zijn wie onder die werkingssfeer vallen, wat met zich brengt dat onge-
organiseerden moeten kunnen begrijpen of zij, bij een verplichtstelling, moeten deelnemen in het
verplicht gestelde bedrijfspensioenfonds (of niet). Het gaat hier om de Stichting bedrijfstakpensioen-
fonds voor de Koopvaardij (Bpf Koopvaardij), waarvan de deelneming is verplicht gesteld bij beschik-
king van de Staatssecretaris van SZW van 27 januari 19545, die is gewijzigd bij besluit van 1 november
19896 en op 31 juli 20147. De verplichtstelling is opnieuw gewijzigd bij besluit van 23 april 2015.

Zeevarende en zeeschip
De verplichting tot deelneming in de Bpf Koopvaardij

geldt voor ‘zeevarenden die door scheepsbeheerder zijn

tewerk gesteld aan boord van door hen beheerde

zeeschepen en (…) wonen, (i) binnen het Rijk, of (ii) in een

land dat lid is van de Europese Unie. Voor de omschrij-

ving van zeevarende is verwezen naar artikel 7:694 lid 1

Burgerlijk Wetboek (BW). Dat brengt met zich dat een

zeevarende degene is die op basis van een arbeids-

overeenkomst, met inbegrip van de uitzendovereen-

komst, zich verbindt arbeid aan boord van een zeeschip

te verrichten.8 Een zeeschip is een schip9  als bedoeld

in artikel  8:2 lid  1 BW, voor zover op grond van de

Nederlandse rechtsregels de vlag van het Koninkrijk

wordt gevoerd. Een scheepsbeheerder is de beheerder

waarvan sprake is in artikel  1 lid  1 onderdeel  l Wet

zeevarenden.10 Dan gaat het om de eigenaar of de romp-

bevrachter van een schip, of een vennootschap als

bedoeld in artikel  311 lid  3 Wetboek van Koophandel

aan wie de eigenaar de verantwoordelijkheid voor de

exploitatie van het schip heeft overgedragen, of als het

gaat om een vissersvaartuig, de natuurlijke persoon of

rechtspersoon aan wie de eigenaar de verantwoorde-

lijkheid voor de exploitatie van het vissersvaartuig heeft

overgedragen.

Situatie Greenpeace
Bij brief van 23 februari 2018 heeft het Bpf Koopvaardij

aan Greenpeace laten weten dat Stichting Greenpeace

Council (Greenpeace) mogelijk moet worden aange-

sloten bij dit fonds en dat Greenpeace daarom voor-

lopig is aangesloten. Er zou een onderzoek volgen om

na te gaan of Greenpeace zeevarenden in dienst heeft

die onder het verplichtstellingsbesluit vallen. Het gaat

om zeevarenden die vanaf 1  mei 2015 in dienst van

Greenpeace aan boord van de schepen werken en die

in een land worden dat is genoemd in het verplicht-

stellingsbesluit. Daarbij is van belang dat het schip

beschikt over een Nederlandse zeebrief. De verplicht-

stelling geldt voor de zeevarende die 21  jaar is en

eindigt bij een 60-jarige leeftijd. Hetzelfde geldt voor

zeevarenden die tussen 30  juli 2014 en 1  mei 2015

en 1  november 1989 en 1  augustus 2014 aan boord

van die Greenpeace-schepen werken en wonen in een

land genoemd in het verplichtstellingsbesluit van 25 juli

2014 respectievelijk van 1 november 1989. Dit laatste

besluit is overigens nog gebaseerd op de voorloopster

van de Wet bpf 2000, namelijk de Wet verplichte deelne-

ming in een bedrijfspensioenfonds11 (Wet bpf).12 Green-

peace is het hiermee niet eens en krijgt in februari

202013  gelijk van de Amsterdamse Kantonrechter. De

Bpf Koopvaardij stapt naar het Amsterdamse Hof die in

september 202114 uitspraak heeft gedaan en Bpf Koop-

vaardij in het gelijk stelt. De overwegingen van het hof
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die ook betrekking hebben op de uitleg van wettelijke

voorschriften maken deze uitspraak interessant.

Uitspraak gerechtshof
Het hof begint met de opmerking dat in artikel 2 Wet

bpf 2000 en de daarop gebaseerde Beleidsregels Toet-

singskader Wet bpf 2000 besloten ligt dat deelname

aan een bedrijfstakpensioenfonds verplicht kan worden

gesteld voor bepaalde personen die werkzaam zijn in

een bedrijfstak en dat de werkingssfeerbepaling uit

het verplichtstellingsbesluit doorslaggevend is voor het

antwoord op de vraag op wie de verplichtstelling van

toepassing is. Het hof merkt op dat noch de Wet bpf

(2000) noch in de Beleidsregels is omschreven wat

een ‘bedrijf’ en/of een ‘bedrijfstak’ behelst. Greenpeace

voert aan dat er bij haar sprake is van een onderne-

ming zonder winstoogmerk en er geen sprake is van

een bedrijf(stak) zodat personen die bij haar werk-

zaam zijn dan ook niet werkzaam zijn in een bedrijfstak.

Het hof verwerpt deze redenering met een verwijzing

naar het sociale doel15  van de Wet bpf en de Wet

bpf 2000 – het tot stand brengen van een uniforme

aanvullende pensioenvoorziening voor iedereen in de

bedrijfstak. Dit maakt dat het hof geen aanleiding ziet

om het woord ‘bedrijfstak’ zo beperkt uit te leggen

dat alleen organisaties met een winstoogmerk en/of

concurrerende activiteiten hieronder vallen. Het is een

wat omslachtige redenering. Het hof had evengoed

kunnen stellen dat een bedrijfstak een verzamelnaam

is voor de groep van organisaties/bedrijven/onderne-

mingen die bijdragen aan het vervaardigen van gelijk-

soortige producten of het verlenen van gelijksoortige

diensten en dat dus de aard van de activiteiten doorslag-

gevend is en niet de juridische status van de producent

of dienstverlener, zoals het zijn van een stichting zonder

winstoogmerk.

Vervolgens is aan de orde of de schepen van Green-

peace onder (een van) de verplichtstellingsbesluiten

valt. Daarbij staat centraal (i) of de schepen van Bpf

Koopvaardij vallen onder het in die besluiten gebe-

zigde begrip ‘zeeschepen’, en (ii) of de schepen van

Greenpeace onder de uitzondering vallen onder de

uitzondering die in het verplichtstellingsbesluit van

2015 is gemaakt voor ‘pleziervaartuigen’. Geen punt van

discussie is dat Greenpeace kan worden aangemerkt

als ‘scheepsbeheerder’ en de betrokken werknemers

kunnen worden aangemerkt als ‘zeevarenden’.

Het hof stelt voorop dat de werkingssfeer van een

verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds duidelijk

moet zijn omdat de verplichtstelling voor de daaronder

vallende werkgevers van rechtswege de verplichting in

het leven roept tot naleving van de statuten en regle-

menten van dat bedrijfstakpensioenfonds. Die duide-

lijkheid vereist dat werkgevers op grond van de tekst

van het verplichtstellingsbesluit kunnen bepalen of zij

onder de verplichtstelling vallen of niet. Bij de uitleg

van de werkingssfeerbepaling in de opeenvolgende

verplichtstellingsbesluiten, geldt als uitgangspunt de

zogenoemde cao-norm.16 Die norm houdt in dat bij de

uitleg van de werkingssfeerbepaling de bewoordingen

daarvan, gelezen in het licht van de gehele tekst van het

verplichtstellingsbesluit en een eventuele toelichting

daarop, in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn.

Daarbij komt het niet aan op een grammaticale uitleg

van de tekst van de desbetreffende bepaling, maar op

het vaststellen van de betekenis die naar objectieve

maatstaven volgt uit de bewoordingen van het verplicht-

stellingsbesluit, waarbij naast de taalkundige betekenis

ook moet worden gelet op de kenbare ratio, strekking

en systematiek van het verplichtstellingsbesluit en op

de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de

verschillende, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties

zouden leiden.

Werkingssfeer verplichtstellingsbesluiten

Voor de werkingssfeer van de verplichtstellingsbe-

sluiten uit 1989 en uit 2014 speelt het begrip

‘zeeschepen’ waarvoor twee criteria gelden. Als eerste

speelt dat het moet gaan om een zeeschip in de zin van

artikel  8:2 lid  1 BW. In artikel  8:2 lid  1 BW is onder

zeeschepen verstaan de schepen die als zeeschip te

boek staan in de openbare registers, bedoeld in Afde-

ling 2 Titel 1 Boek 3 en de schepen die niet te boek staan

in die registers en blijkens hun constructie uitslui-

tend of in hoofdzaak voor drijven in zee zijn bestemd.

De schepen van Greenpeace voldoen hieraan, daar zij

zijn geregistreerd in het Nederlandse scheepsregister.

Als tweede speelt moet het schip de Nederlandse vlag

voeren, wat impliceert dat een zogenoemde zeebrief is

afgegeven. Welke schepen de Nederlandse vlag mogen

voeren, is geregeld in artikel 311 Wetboek van Koop-

handel. In artikel 311 lid 4 Wetboek van Koophandel is

bepaald dat een schip dat uitsluitend anders dan in de

uitoefening van een beroep of bedrijf wordt gebruikt,

kan worden aangemerkt als Nederlands schip als is

voldaan aan bepaalde, nader genoemde vereisten. Het

hof haalt de wetgever aan die hierover heeft opge-

merkt dat zeeschepen die niet worden gebruikt voor

de uitoefening van een beroep op bedrijf op aanvraag

ook een zeebrief kunnen krijgen. Naast plezierjachten

valt daarbij te denken aan schepen van organisaties

zoals Greenpeace. Het hof concludeert dan ook dat

gedurende de tijdvakken waarop de verplichtstellings-

besluiten uit 1989 en uit 2014 betrekking hebben, bij

de schepen van Greenpeace is voldaan aan de twee

vereisten die gelden voor de werkingssfeer van de

verplichtstellingsbesluiten.
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Pleziervaartuigen

Met het verplichtstellingsbesluit uit 2015 is aan de

omschrijving van het begrip “zeeschip” een rijtje van

zes uitzonderingen toegevoegd waaronder “pleziervaar-

tuigen”, maar het hof geeft aan dat daarmee niet

is bedoeld de reikwijdte van de verplichtstelling te

wijzigen. De vraag is nu of de zeeschepen van Green-

peace onder deze uitzondering vallen of niet. Het hof

stelt vast dat het verplichtstellingsbesluit uit 2015 geen

omschrijving geeft van ‘pleziervaartuig’. Taalkundig

betekent het een vaartuig dat men voor zijn genoegen

houdt. De Wet pleziervaartuigen17 omschrijft in artikel 1

lid  1 onderdeel a een pleziervaartuig als een plezier-

vaartuig als een voor sport- en vrijetijdsdoeleinden

bedoeld vaartuig (…) met een romplengte van 2,5 tot

24 meter. Weliswaar ziet deze wet op kleinere plezier-

vaartuigen, maar volgens het hof bevestigt de omschrij-

ving het recreatieve element dat ook voorkomt in het

algemeen spraakgebruik. De vraag is dan weer of op

een omschrijving van een begrip mag worden terugge-

vallen op de betekenis daarvan in andere wetten. Het

hof wijst er op dat de werkingssfeerbepaling van het

verplichtstellingsbesluit verwijst naar andere wetten,

namelijk artikel  8:2 BW en artikel  311 Wetboek van

Koophandel. Daarbij speelt dan ook nog dat de wetgever

heeft aangegeven dat een zeebrief ook kan worden

verstrekt aan schepen die niet worden gebruikt voor

de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarbij ‘naast

(onderstreping hof) plezierjachten kan worden gedacht

aan schepen van organisaties zoals Greenpeace’. Dat

maakt dat de wetgever in het kader van artikel  311

Wetboek van Koophandel de schepen van Greenpeace

niet beschouwd als plezierjachten.

De werkingssfeerbepaling van het verplichtstellings-

besluit verwijst naar artikel  8:2 BW en artikel  311

Wetboek van Koophandel. De Zeebrievenwet,18 de Wet

zeevarenden en de Schepenwet19  worden hierin niet

genoemd, en dat maakt volgens het hof dat aan de

betekenis van het begrip ‘pleziervaartuig’ in deze wetten

alleen indirect betekenis toekomt. De Zeebrievenwet

verwijst in artikel 2 voor het begrip ‘zeeschepen’ naar

artikel  8:2 BW, waarop vijf uitzonderingen worden

gemaakt. Pleziervaartuigen zijn in deze uitzonderingen

niet opgenomen en de Zeebrievenwet bevat geen defi-

nitie van het begrip ‘pleziervaartuig’. Anders dan de

kantonrechter heeft geoordeeld, vindt het hof dat het

zogenoemde ‘open armen beleid’ dat aan de orde is

geweest er alleen maar naar verwijst dat de Neder-

landse overheid sinds 1989 bereid is schepen van

organisaties met ideële doelstellingen een zeebrief te

verschaffen, zodat zij onder Nederlandse vlag kunnen

varen. In artikel  2 lid  2 Wet zeevarenden zijn zes

soorten schepen uitgezonderd van de werkingssfeer

van die wet, namelijk: (a) schepen die uitsluitend varen

op Nederlandse binnenwateren of wateren binnen, of

dicht grenzend aan beschutte wateren of gebieden

waar Nederlandse havenvoorschriften gelden; (b) onbe-

mande schepen die niet van middelen tot werktuig-

lijke voortstuwing zijn voorzien; (c) oorlogsschepen

en marine-hulpschepen; (d) reddingsvaartuigen; (e)

onoverdekte vissersvaartuigen die in de regel niet

buiten het zicht van de Nederlandse kust worden

gebracht; en (f) pleziervaartuigen. In artikel  1 lid  1

onderdeel  e Wet zeevarenden is een pleziervaartuig

gedefinieerd als een Nederlands schip dat uitslui-

tend anders dan in de uitoefening van een beroep of

bedrijf wordt gebruikt. De wetgever 20 maakt duidelijk

dat plezierjachten die als zodanig worden gebruikt,

niet onder de wet vallen. In artikel 2 lid 3 Wet zeeva-

renden is aangegeven dat bepaalde delen van deze wet

niet van toepassing zijn op ‘niet commercieel gebruikte

schepen’. Dat maakt volgens het hof dat ‘het als zodanig

gebruiken van plezierjachten’ beperkt moet worden

uitgelegd. Een ruime uitleg zou namelijk betekenen

dat het verlichte regime van artikel 2 lid 3 Wet zeeva-

renden voor ‘niet commercieel gebruikte schepen’ geen

betekenis meer zou hebben. Deze zouden dan namelijk

vallen onder pleziervaartuigen en dan helemaal van de

toepasselijkheid van de Wet zeevarenden zijn uitgezon-

derd, wat nu juist niet de bedoeling is van artikel 2 lid 3

Wet zeevarenden. De Schepenwet bevat in artikel 2 lid 1

sub d een uitzondering op het toepassingsbereik van die

wet voor pleziervaartuigen die uitsluitend als zodanig

worden gebezigd, voor zover zij geen passagiers tegen

vergoeding vervoeren. Volgens het hof lijkt ook deze

wet het feitelijk gebruik als pleziervaartuig voorop te

stellen. Dit alles maakt dat het hof concludeert dat de

Zeebrievenwet, de Wet zeevarenden en de Schepenwet

geen aanknopingspunt bieden voor het standpunt van

Greenpeace dat haar schepen onder ‘pleziervaartuig’

moeten worden geschaard en dus voor een omschrij-

ving van een begrip mag worden teruggevallen op de

betekenis daarvan in andere wetten.

Opmerkelijk is dat het hof voorbij gaat aan de verwij-

zing in het verplichtstellingsbesluit uit 2015 naar de

in artikel  7:694 lid  1 BW voorkomende omschrijving

van de zeearbeidsovereenkomst waarin en de daarin

voorkomende begrippen ‘zeevarende’ en ‘zeeschip’.

De wetgever21  geeft bij het op artikel  8:2 lid    BW

gebaseerde aanwijzingsbesluit van zeeschepen22 in het

kader van de toepasselijkheid van de wettelijke rege-

ling van de zeearbeidsovereenkomst aan dat het begrip

‘zeeschip’ in artikel 8:2 lid 1 BW voor het gehele BW

geldt en daarmee dus ook voor de regeling van de

zeearbeidsovereenkomst. Nog opmerkelijker is dat het

hof voorbij gaat aan artikel 1 van dit aanwijzingsbesluit

waarin is aangegeven welke schepen geen zeeschepen

zijn, namelijk: (a) vissersschepen; (b) schepen in



 
Pagina 13

Nummer 11
26 november 2021

openbare dienst; (c) binnenvaartschepen; (d) oorlogs-

schepen en marine-hulpschepen; (e) pleziervaartuigen;

en (f) schepen die speciaal zijn ontworpen voor het

opnemen en dumpen van zand en klei en de daarbij

betrokken hulpschepen,23  terwijl de wetgever24  juist

aangeeft dat dezelfde soorten schepen worden uitge-

zonderd als die welke zijn genoemd in artikel 2 lid 3 Wet

zeevarenden, maar dat is niet zo.

Het eindoordeel van het hof is dat de schepen

van Greenpeace geen pleziervaartuigen zijn, maar

zeeschepen en dat Greenpeace daarmee valt onder de

verplichtstellingsbesluiten Bpf Koopvaardij en laten wij

eerlijk zijn, dat lag toch voor de hand!
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