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|ïtgegev|e 8 |uli 1988
De minister van Justitiee
E.J. Vos

0

0

Paglna 2
A|ondiglng|lad van Aruba 1988, no84
De minister van Justltie,
In overweglng genomen bebbende:
dat het noodz|elllk is nadere regels te stellen ten aanzien van
vaarbewljz|;
Gelet op:
artàkel 5e vàerde llde 6, vlerde lid, en 9,
L|dsbeslult o e wateren en stranden (A.B.
vlerde llde van het
1987, 124);
H|EFT BESLOTEN:
Artlkel l
Voor het vaar|vlls, bedoeàd in hoofdstuk 11 van het Landsbesluit openbare wateren en stranden (A.B. 1987, 124), geldt het modele opgenomen in de biâlage bll deze ministeriële regeling.
Artlkel 2
1. Ten minste tweemaal per Jaar wordt een onderzoek gehouden
naar het voàdoen aan de eïsen, bedoeld in artlkel 6 eerste lid
;' #'
onder be van het Lands|sluït openbare wateren en stranden.
2. In de Landscour|t van àruba, alsmede in ten minste een in
Aruba vers|ljnend dagblad wordt ten minste 30 dagen tevoren mededeling gedaan van de plaats en het tâjdstip van het onderzoek, van de
wllze van aanmeàding daarvoor en van de wllze van betallng van het
voor het onderzoek verschuldi|e bedrag.
Artlkel 3
1. Het onderzoek wordt afgenomen in een daartoe geschikte ruimte en geschiedt onder gedurig toezicht.

0

0

Pagina 3 A|ondiglngsblad van Aruba 1988: no.84
2. Van het onderzo| wordt een staat bllg|ouden: waarvan
uiterlllk blnnen 30 dagen na afloop van het onderzoek aan de Mlnlster en de minister van Weàzijnsz|en een afs|rift wordt toegezonden.
Artlkel 4
1. Voor de erkenn|g, bedoeld in artâkel 9, derde l;d, onder b,
van het L|dsbesluit o e wateren en strand|, komt ultsluit|d
in aanmerk|g het vmn|wàjs, dat naar het oordeel van de Nïnlster
voldo|de waarborg biedt voor het veilig voeren van een vaartulg op
openbare wateren.
2. De erkenn|g van een vaar|wijs, als bedoeld ln het eerste
llde dïent door betrokk|e s|riftelllk te wOrden aangevr|| bil de
Minlster onder bilvoeg|g van de daarvoor relev|te bescheid|.
3. Door de Minister ||nnen van betrokk|e nadere bescheid| en
inlïcht îngen worden verlangd met betre|lng tot de kennls en bqkwaa|elds die ten grondslag lagen aan de uitgïfte van het andere
vaar|wlls.
4. De erk|lng kan betrekk|g hebben op een enkel va|bewlls
of een type vaar|wilz|.''
Artikel 5
1. Deze m|lsteriële regellng treedt in werking met lngang van
de dage waarop de art|elen 3 tot en met 13 van het Lan|beslult
openbare wateren en stranden in werking treden.
2. ZIJ kan worden a|gehaald als Regellng onderzo| va|bewïjZen.
De mlnister van Justitlee
E.J. Vos

0

0

BIJLAGZ
Voorzijde
ARt|
C|XNKLEI'
VMRBEWIJS
Acht|zllde
N@.
XaaMJ
Voornamen:
oren:
Handtek|lng: .........................
Afgegeven door de Hav|eester te

0

