
Moet de V.O.Z.O.R. nog bestaan... 
OF HOE DE ADMINISTRATIE HET fiElD VAN JAN EN ALLEMAN B E H E E U T ! 
— Vraag van de heer Bamaekers 
d.d. 5 - 8 - 1975 (N.) : 
— In s tand houden van he t in 1939 
opgerichte organisme voor ver
zekering tegen oorlogsrisico ter zee 

De door de Belgisdhe regering in 
1939 opgerichte verzekering tegen 
oorlogsrisico ter zee (V.O.Z.O.R) 
bestaat thans , dertig jaa r na he t 
einde van de oorlog, nog steeds Ik 
meen te weten dat in de meeste 
landen waar dergelijke insteUar^en 
werden opgericht, deze reeds lang 
zijn opgedoekt. 

K a n de geachte Minister mij 
daaromtren t de volgende inlichtin
gen verschaffen : 

1. I n welke mari t ieme landen 
van de E.E.G, bestaat nog een 
officieel organisme voor verzekering 
tegen oorlogsrisico en in welke lan
den IS dit afgeschaft ? 

2. Wat bedragen voor de laats te 
drie jaren de werkingskosten van 
V.O.Z.OR. en wat bedragen de uit>-
gekeerde schadevergoedingen (met 
aanduiding van de categorie koop
vaardij of zeevisserij aaoi wie die 
werden uitbetaald) ? 

3. Hoeveel belopen de reserves 
van. VO.Z.O.R. ? 

4. I s he t in he t kader van een 
bezuinigingspolitiek nog verant
woord een instelling in s tand te 
houden die bij de meeste mari t ieme 
landen reeds lang werd afgeschaft ? 

ANTWOORD : 

1. I n Denemarken bestaat nog 
een officieel organisme voor ver
zekering tegen oorlogsrisico. 

In het Verenigd Koninikrijk is 
het mogelijk zich tegen oorlc^s-
risico's te verzekeren bij een « Pro
tection and Indemnity Club». Er 
bestaat s taatsgarant ie door herver
zekering. Alhoewel facultaitief, slui
ten de Engelse reders er zióh bdj 
aan. 

2. De werkinsskosten van V.O.Z 
O R . bedroegen de laats te 3 jaar : 
8.354 750 frank. 

Deze werkingskosten bevatten 
o m : 6.334.198 frank a a n wedden, 
verlof vergoeding, R.M.Z. en onge
vallenverzekering. Het resterend 
bedrag bevat : huur voor burelen, 
administratieve werkingskosten, 
P.T.T., patronale bijdragen voor de 
pensioenkas, enz. 

De uitgekeerde schadevergoedin
gen bedroegen voor deze laats te 
drie jaar, voor koopvaardijschepen, 
baggerschepen en sleepboten : 
993 378 frank, voor vissersvaartui
gen : '17.124 frank 

De verhouding werkingskosten en 
uitgekeerde schadevergoedingen 
mag, om een juist beeld te hebben 
over de werking van V.O.Z.O.R., 
niet gehmiteerd worden tot 3 be
paalde iaran. Een overzicht over 
verschillende ja ren geeft een meer 
duideliike weeigave van de werking 
van V.O Z O.R. 

Uit onderstaande tabel, die reeds 
werd gepubliceerd in de parlemen
taire vraag nr . 1,1'6 d.d. 21 aprU 1973 
van de heer volksvertegenwoordiger 
Dries Claeys (zie bulletin van Vra
gen en Antwoorden d.d. 16 okto
ber 107S), blijkt da t voor de iaren 
1S69 en 1970, 77.726 033 frank a a n 
schadevergoeding werd uitbetaald 
tegenover personeels- en andere 
uitgaven van slechts 4.4212.336 fr. 

VetgeJijkende tabel (in f ranken) : 

J a a r 

11963 
1(994 
1965 
1966 
1(967 
1968 
1969 
1970 
1971 

Bedrag 

39.345 
544.709 

27.829 
357.4118 

1.085.787 
600.233 

41.994 093 
35.73)1.940 

,13.954 

Personeels- en andere mbgwfen : 

J a a r 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1'969 
1970 
1971 

Bedrag 

1.431.358 
l.lffB.2B7 
1.167 886 
I.ll45.'f89 
i.esasso 
2.251.595 
2.02(8.268 
2 394.068 
3.075.419 

3. De reserves van V.O.Z.O.R. be
lopen 628.191 594 frank. 

Deze reserves worden belegd in 
staatsleningen en de oöbrengst van 
de portefeuille vormt he t grootste 
deel van de ontvangstan van V.O. 
Z.O.R. Deze opbrengsten worden 
telkens opnieuw in staatsleningen 
belegd. 

Dait de (fcrisas ook hSeir aijn spo
ren nalaat, hoeft niet gezegd. Dit 
is 20wei m Holland en in België 
het geval en voonal wat de visserij 
betreft. 

In Holland, Pranknljk, Engeland 
en Duitsland liggen machtige grote 
treilers welke honderd a tweehon
derd miljoen frank [gekost hebtv^ , 
t e wachten op een koper, a a n ÏMiij-
zen welke men spo(tprijzen noemt. 

Benevens de (beperking vian de 
vangsten en ook de mindere aan-
voeir, voegit ziich de diuurte van de 
benodigdheden, he t vistuig, de 
brandstof en voor nieuwe treilers, 
de ontzaglijke hoge bouwkosten. De 
mazout welke tot 21 mei 1073, voor 
de visserij 1,92 fr toostte en in ver
bruik 2,37, is deze winter tot 3,76 
fr gestegen van de visserij en 4,21 
fr in verbruik gestegen, en is sedert 
één maand zo m a a r opnieuw va.n 
0.43 fr per liter naa r omhoog ge
gaan in zoverre dat ze op he t hu i 
dig ogenblik officieel de 4,29 fr 
bers(ik't, waarop onze re(gering voor 
de Belgische visserij slechts 0,50 
fr blijft geven zoals deze winter. 
Einde deze week is een nieuwe ver
hoging van negen centiemen te 
voorzien. 

I n Hoflllanld is (deze prijs 3 68 fr. 
en daarop ontvangen (de 'Hoilliandse 
vissers van staatswege nog 0,75 fr. 

'CKize volksvertegenwoordigers of 
weinigen alth-ans schijnen minder 
en minder bekommerd met deze 
tak van onze industr ie en de dis
criminatie we'lke onze vissers lijden 
t en opzichte van de Hollandse col-
le(ga's schijnt n iemand meer a a n 
te wakkeren geldjtobereohlbigheid t e 
eisen. 

4. De bij(dragen voor de veirzeke-
ring tegen oorlc^srisico's a a n V.O 
Z.O.R. worden gedragen door de 
reders ter koopvaandij en door deze 

I ter visserij. V.O.Z O.R. wordt in 
' s tand geh(ouden zander enige fi-
I nanciële tussenkomst van de Staat . 
I De reders van de koopvaardij sa

men met de baggerschepen en 
I sleepboten dragen voor 93'pet . de 

bij(dragen in V.O.Z.O.R. Wegens de 
( voortdurende stijging van de waar-
. de van de koopvaardil- en bagger

schepen en vissersvaartuigen is he t 
logisch dat de bestaande reserves 
worden aangevuld door de op
brengst van de effectenportefeuille 
en door de bijdragen van de koop-

: vaardlj en van de visserij. 
Deze bijdragen werden in 1(974 

; teruggebracht op 0,25 per duizend 
' en betekenen slechts een zeer ge

ringe uitgave in he t geheel van de 
uitbatingskosten van koopvaardij
schepen en vissersvaartuigen. 

Onlangs hebben de reders ter 
koopvaardij een omstandig gemoti
veerd advies ui tgebracht to t h e t be
houd van V.O.Z.O.R. Ze zijn vol
ledig gekant tegen haa r afschaf
fing tenzij de S tea t bereid zou zijn 
de risico's van verlies van h u e 

( schepen op leder ogenbhk op zich 
te nemen Als men bedenkt dat de 
waarde van één koopyaardijsohlp, 

( en zeker van gespecialiseerde sche
pen zoals oontainerschepen, gastan-

EN ONZE SCHEEPSWERVEN 

ZONOER WERK ? 

Wiaar in Nederianid, de bouw 
van vissersvaartuigen op enkele 
kon t rak t sn na , die in voltooiing 
zijn, oiok volJedig gestopt Is, k a n 
van bouw van vissersvaartuigeij in 
België hetzelfde (gezegd. De bouw 
van een vissersvaartuig van meer 
dan 65 miljoen wend KMil(amgs aan
gevraagd. Maar hier loopt de wer(f, 
die nog nooit een schip geboywd 
hes(ft, samen met de fiskale raad
gever die naa r het schijnt erin voor 
vijf miljoen zou waarborgen, geen 
of weinig risico's. Het is alleen de 
familie. 

Oo de werven te Zeebrugge, 
Oostkamp en Oostende, zijn er 
geen andere oirders dan deze in af
werking. 

Weliswaar (zijn hier en d a a r vra
gen u i t he t buitenland, m a a r de
ze (Zijn zo vaag, onbe-trouwlbaar oP 
financieel vlak en moeten gefinan-
dierd worden door België, dat he t 
zeer geviaariijk is diaaiuan te be
ginnen. 

Ook de scheepsbouw gaat dus een 
krisiis zonder voorgaande tegemoet 
en r)(;© s, m a a r niets wordit gedaan 
om (daaraan te verhelpen. 

EN IN NEOERLAND ? 

Hieromtrent lezen we in een Hol
lands tijdschrift he t volgende : 
VERONTRUSTE DALING 
ORDERS SCHEEPSWERVEN 

Er Tcomien zeer weinig bouworders 
binnen voor de Nederlandse 
scheepswerven en de orderporte
feuille wordt beangstigend dun. m 

kers, enz., he t bedrag van de be
s taande reserves benader t en in 

; de meeste gevallen overtreft, zou d e 
S taa t een enorm risico voor zich 
nemen door V.O.Z.O.R. te ontbia-
den, en de last van de oorlgsrisico's 
te dragen zonder tussenkomst van 
een gespecialiseerd orgariisme. 

Oorlogsrisioo's zijn niet denkbeel-
! dig (b.v. Cyprus, Egypte, Israël, 
: Suez-kanaal, enz ). Onlangs werden 

nc^ door vissersvaartuigen a a n de 
Belgische kust mijnen opgevist, nJ. 

; op 5 juni 1975 door de vissersboot 
; O.«07 en op 36 mei 1975 door de 

Oostendse vissersboot 0.100 Emilie. 
Bovendien is voor de nat ionale 

autoriteiten een t aak weggelegd in 
he t thans in N.A.V.O.-verband op
gerichte internat ionale systeem van 

: verzekering der schepen. I n België 
zal dit door V.O.Z.O.R. geschieden. 

NOTA Van de REIDAOTIE : Wij 
hebben gemeend ons antwoord op 
dat van de minister tot volgende 
week voor te behouden, daa r heit 
eens te meer he t beiwijs zal leveren 
dat m e n volksvertegenwoordigers 
van alles kan wijsmaken. 

Wij zullen dat bewijzen en te -
! vens aan tonen dat n ie t alleen h e t 

gediaan moet zijn met er een nut 
teloze administr(atie op n a te hou
den, m a a r het igeld waarmee de 
bonzen n u mooi weer kunnen ma
ken nutt iger k a n besteed- P.V. 

de eerste helft wan dit jaar zijn er 
nagenoeg geen nieuwe ]orders meer 
ontvangen voor grote schepen. Or
ders voor tankers kwamen al lan
ger niet meer binnen, maar sedert 
een aantal maanden kom.en er ook 
geen oders voor andere zeeschepen 
van enige omvang meer opdagen. 

De CBS-statisieken vermelden 
aan nieuwe orders voor zeevaren
de handelsschepen 17.400 b.r.t. voor 
de gehele eerste helft van dit jaar. 
Dit is maar een fractie van de or
ders, die in 1974 (828.600 b.r-t.) en 
in 1973 (980.900 b.r.t.) werden ge
plaatst. Ook de orders voor andere 
soorten schepen (vissersschepen, 
sleep- en duwboten, offshore -mate. 
riaal) zijn sterk verminderd. 

De CEBOSINE (Centrale Bond 
van Scheepsbouwmeesters in Ne
derland Jheeft geregistreerd, dat in 
de eerste helft van dit jaar voor 
43.000 b.r.t. ,aan nieuwe orders bij 
de Nederlandse werven is geplaatst, 
waaronder alle soorten schepen 
vallen. In dezelfde periode werd on
geveer 400.000 b.r.t. scheepsruimte 
afgeleverd. De orderportefeuille is 
teruggelopen van 2.023.000 brt (247 
schepen) op 1 januari jl. tot 1 milj. 
645 duizend brt (213 schepen) op 
1 nili 11; aldus CEBOSINE. 

Theoretisch is dit voor anderhalf 
jaar werk voor de Nederlandse 
werven, maar omdat een deel van 
deze orders al in uitvoering is, 
hebben de Nederlandse werven over 
het geheel genomen nog maar voor 
ruim een jaar werk. Als er niet snel 
verbetering in de orderontvangst 
komt, zal eind van dit jaar of be
gin volgend jaar de situatie moei
lijk gaan worden voor de Neder
landse 'scheepsbouwindustrie, vreest 
de CEBOSINE. 

GEEN ORDERS MEER VOOR SCHEEPSWERVEN ? 
BRANDSTOFPRIJZEN WEER DUURDER 


