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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
19 88 N0.26
LRND|ESLUIT, houdenda algemene maètregel|p van 14 mmnvh 1988 ter
uitvoerlng van artikeà 17 van |q Ilkverœr|n|g (Lengtemat|sluit).
Uitgegev|a 8 april 1988
De minàster van Justttlee
en Volksgezoa|e|
E.J. Vos
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IN RààH DER K05IN|INl
DE œtT?Fl|tRk van Arubae
In overweging genomen |ebbende:
dat het wenselilk is nadere regelen te steàlen ten nmnRien van de
eigenschap|' wmmrmmn leagtemat| moeten voldoen;
Gelet op:
artikel 17 van de Ilkverord||ge Juncto artikel 6, eerste lïde van
het Algo||on àl|esluit;
Heefty de p-na van Advies gehoorde besloten:
5 1. Mg|e 1%|31nA|M l
onverplnaa| hek bepaalde in het Algo||n ijkbesluit dïenen
alle lengt|t| aan de in artikel 2 opgenœ|| algemene voorwmn|-n
te voldoene ter|ïjl de verschllle|e typen lengt|t| teven's aan de
in 5 2 te hunner aanmien opgenomen bl|zondere verelsten moeten vol|oen '
Aztikel 2
1. De àengke|ten e.rz hun hxp|l|tog| |IeRO te ztn sarxngesteàd uit voor het doel geschikte materiale dàe volrleumao lengtestendïg zlln en gexçyegza| |stano bàeden tegen de H|tologlache Dwloeden welke onder de normale œ|tandâghe van htm gebruik 1=e.n voorko|. De |teriaàeh dlenen voorts van zodanige
mnw| te zljn dat te|atuo|scog| van t| lwogste pàus of min
8* C ten opzàchte van de refer|tïet|atu|, bedoeld in het weventiende àide alum||o wijztging| van de trekkracht met pàug of min
S Ne voor aover hœt betreft lengtemat| waarbl) de trekkracht bepa-
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lend is voor de meetlen|e, geen verander|g| verootzak|, die groter ziln dan de maximaal toelaathn| fouten geldend bil de indivlduele keuring van de betrokken lengtemat|.
2. De lengtemat| en hun hulpinrï|t|g| dienen akevig te zâjn geconstruee| en zorgvuldig te zijn afgewerkt.
3. De dwarsdoor||e der maten heeft zodanige afmetingen en een zodanige vorme dat bil normaal gebruik geen onzekerh| van e|1ge
betekeni| in de meetres|tat| kunnen optreden.
4. strepen en eindvlakk| dlenen loodrecht te staan op de àengte-as
van de maat.
5. Elndvlakk| van houten etndmaten of streep-eln|t| dlenen te
worden gevormd door een schoene dâe bestand ts tegen slljtage en die
op deu|elijke wljze aan de maat is bevestlgd.
6. Hulpânrl|tln|w zoals vaste of verschulfb|e dokene rlngene
handvatt|e plaatles, spltsene llppen, oprollnrl|t|| en nonïussene dle het gebruik van de maat vergom-bk|il| en het gebruiksdoel ervan verruimen ziln toelaa||m| voor zover zlJ geen aanleiding tot misleiding of misvattàng |'nnen geven. Zlj dienen op zo|anige wïlze te zljn uitgevoerd en aangebra|te dat bll novmnnl gebrulk geen onzekerhed| van enige betekenis in de reetre|ltat|
kannen optreden.
7. De verdeling en de becijfer|g dienen regel|tigz duâdelilke ondubbelzï|lg en onuïtwlsba| te z1J4 aangebra|t. Zl1 dlenen zodanig
te ztln uitgevo|de dat een gnmnlkelïl| in ondubbelzl|ï| aflezing
van de gemeten lengte gewn-rhnr| ls.
8. Op elke maat staat vermeldg zoveel mogelllk aan het beg:n van de
maat:
a. de nominale lengte, zïjnde de Frootste meetlen|e;
b. de nlam en het land van herkemst van de fabrikant.
In bilzondere gevallen kan door het Hoofd van de Dïenst voor 'echnlsche Inspectle onthefflng worden verleend van de vereisten van dit
lid.
9. Het goedkeurin||rk van de |aat dient zich en wel zoveel rogelllk bll het begln van de maat te bevinden.
10. De lengtemaat dleat voorzàen te zlln van een snhnnhve|el|g.
11. De schealdel| mogen ten hoogste gelijk zïln aan:
- l cm bâl de maten |et een nom|nnle lengte kletner dan of gelllk
aœz 2 m;
- 10 om blj de r|ten pet een nominale lengte groter (1an 2 lA en
Ueâner dan 10 m;
- 20 cm bij de |ten |t eem ntlmllwle lengte gelllk al of groter
dan 10 m' en klelner dan 50 m;
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- S0 cm bfj de maten met een nomïnale lengte gelijk aan of groter
dan 50 m.
12. Behou|s het bepaalde in het dertlen| lid dlenen de deelstrepen over de gehele àengte van de maat onderl|g nagenoeg even
breed te z&Jn. De breedte van de strepen dient zodan|g te zïlne dat
geen onzekerh|| van enige beteken| in de |t|sultat| kunnen
optred|. De deelstre| geven door een regel|tï| |wisselàng in
lengte of kleur een du|elilk beeld van de onderve|ellng.
13. Van een gedeelte van de maat mag het acha|deel een 4ec,-|-4
deel zlln van het voor de totale lengte gohn|ig| schaaà|. In dat
geval mogen de de|treff|e deelstre| mtnder breed zijn dan die
van de overige verdel|g van de maaè.
14. onvermi|erd àet bepaalde in de leden 15 en 16 ziln de maxA'|ml
toelaatb|e fouten: in plus en en mln van de n|n'nnle lengte en dâe
van de afatand tussen twee wïlleke|lge doch niet ope|volg|e
d|lstrep|, en afha|elil|eid van de te metea lengte
( a + b L ) n|'
waarin L het gehele getal voorptelte At de naar boven afgemnde
nomànaàe waarde van de te met| lengte in meters aangeeft en VeaZ'M
a en b een waarde hebben vastgesteld in de navolg|e tabel|
ab
bij ijk blj peri|iee bt ljk bIu mrlo|eke
controle controle
062
15. De maxfmnnl toelaatb|e fouten in plus en in min van de afstand tuasen twee ope|volge| deelgtre| en het maximaal toelaatbare verschil tussen de lengken i van twee ope|volg|de snhmn||l|
zïlne en afàa|elil|eid van die afstande ondersc|ld|lïjk die
lengtenw vast|steld in de navolg|de tabel:
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K'àxl|l tocaat|e fout en
t::1x1|1 toelaa|| verschll
Afstand en Bil ijk en perl|eke Xntmàe
lengte l
lfl || 0,2 mm
l p| < ïïl cm 0,4 mm
l cm < lil dm 0,5 Mm
16. In afwijk|g van het bepaalda in het vijftl|de lld is blj eindmaten en blj stre|-elna|ten de |4'mnl toelaatb|e fout in plus
en ln mlne van de leatgte van een sch|deel begrensd door een elmb
vlak, bij ijk die volgende ult het bepaalde in het vijftlen| lide
vermee|e| met 0,2 N|.
17. De max'mnn' toelaatb|e fouten geldénz
- voor de maten, bij welke een trekkra|t bepalen| is voor de lengte: indien de maate over de gehele lengte praktis| zonder wrijving onoerste|| is gespaun| met de voor de lengte van die maat
maatgev|e trekkra|t;
- bij een refer|tiet|eratu| van 20* C dan wel voor aover hpt
betreft matene ten aanzien waarvan in 5 2. le bepaald, dat de ref|entlet|eratuur een andere kan zijn Gan 200 C4 bâ; de |p die
maten vermelde te|ratu|.
5 2. Bïjzond|e bepaling|
Artikel 3
De lengte|t|, bedoeld in artikel 1, onder A, sub al van het
Algemeen ljk|slulte Moeten aan in de navœlg|e avtikel| vermelde
voorwmm|mn voldoen.
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Artikel 4
1. Meethnnaon van kunskstof veraterkt ret glasveael dienen een nomïnale lengte te hohhon van ten mtnste 0,5 en ten hoogate 50 m; zlj
k|Mzen worden ultgevoord ala eina|qnt als streepmaat of als streep#
el' nampimt
2. De trekkracht van de in het eerste lâd bedoelde meetbnnaom ligt
in de or;e van 20 N.
3. De vrile eànden van de elndmaten of van de streep-eln|t| moeten zïjn voorzien van een tegen sliltage bestendige schoen.
Artlkel 5
1. Meetbanden van staal dienen een nomlnale lengte te hohhon van 5
10e 20e 50: 100 of 200 m; zlJ kunnen ziân uitgevoerd als elna|nten
of als stree|ten.
2. De trekkracht van de in het eerste àid genoe||e maten lâgt in de
orde van 50 N.
3. De bei|e uitelnden van een ln het eerste lid bedoelde maat zfjn
voorzlen van handgrepen of ringen. Indlen de handgrepen of rihgen
zijn begrepen in de totale meetlengte van de maat dlenen zij zodanïg te mijn sa|gesteld, dat hun draalbe|glng geen onze|rheïd in
het meetresult|t veroorz|tArtikel 6
Uit ||| stuk bestaapde, al amn niet buigzaoe lengte|ten dienen
een nomfnale lengte te hohhnn van ten mânste 0 5 m en ten hooggte 5
m; zij zijn vervaa|âgd van metaal, van hout of van een ander voor
het doel geschikt materiaal.
Artikel 7
1. Gelede lmlgte|ten |ienen een nomlnale lengte te hmhlvm van ten
minste 0,5 m; zïl zïln vez-v=xlï| van xtaal van hout of van een
ander voœr het doel geschâkt m|teriaal.
2. De geledïngen van een In het eerste lid bedoeàde maat hebbene
gemeten tussen de assen, onderlfng gelijke lengten.
3. Zen doelmatige inrichting van een in het eerste lid bedoelde maat
zorgt ervoore dat de draaibeweg|v en de lâggln| der geledingen ten
opzichte van elkaar, wauneer de maat is ultgevouw|e tèr plaatse van
de assen geen grotere extra fout vertoont dan 0,3 mm.
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Artikel 8
1. Klelne rolmaten çlienen eem nomâlzale lengte te heiA)e.rt van ten mlnste 0 5 m en ten hxgste 5 m; ze zlln vmaardigd van staal en 1çunnen zlln uttgevoerd als streepmat| of als |treep-ein|t|. Z|J
ziln gevat in een oprolinri|t|g.
2. De oprolïnrl|t|g van een in het eerste lïd bedoelde maat mag
zodanig zlln g|gestel; dat ||| der zljden van het huis daarvan
deel uitmankt van de tœtale meetlen|e.
3. Het vrije aâteinde van een in het eerate lid bedoelde maat |ag
zâjn voorzien vàn een haakle of van een vaste of verschuifb|e àip.
Artikel 9
1. Grote rolmaten dlenen een naminale lengte te hohhen van ten mànste 5 m en ten hoogste 100 m; zil gila vervmm|n'gd van staal en kunnen ziln uitgevoerd als streepmat| of als streep-ein|t|. ZiJ
zlln gevat in een oproli|icht|g.
2. De trekkracht van de in het eerste lid bedoelde maten ligt 1n de
orde van 50 N.
3. Het vrâje ultelnde van eea in het eerste àld bedoelde maat draagt
een handgreep of een rlnge dle nlet in de totale meet-len|e mag
zlja begrepen.
3krtlke1 10
1. Neetbanden bestemd voor het peten van de hoogte van de vloelstofspiegel in rese|oirs, dienen een nomlnale lengte te hohhon van
ten miaste 5 m en ten hoegske 50 m; zij zijn vervaardï| van staal.
2. De in het eerste lid bedoelde maten wijn aah het ene uiteinde
voorzlen van een als schietlood dienend lichaam van doelmatige vorm
en van zaanwlg gewâchtp dat het de meetband op voldoenda wijze kln
àpannen; het schietlood is verva|fg| van een materïaal dat vonkvorming voorkomt. Aan het andere ultelnde kan de bedoelde maat van
een oprolinri|t|g ziln voorzlen.
3. De trekkracht van een in het eerste lld bedeelde maat is geàijk
aan het gewlcht van het schleklood en is op de meetbapd vermeld. Ook
de massa vaa het schietlood is op de meetband vermeld.
4. pe refer|tiet||tu| van een in het eerste lld bedoelde maat
kan verschill| van 209 C.
5. Een ln het eerste lid bedoelde maat is over haar geheàe lengte in
millimet|s verdeel|. Het nulpunt van de verdeling wordt gevorad
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door het grondvlak van het achàetlo|; de verdellng vangt aan op een
afgeplat zijvlak van het s|ietlood.
6. Het schietlood is vast, dan wel znannîg beweeglllk aan de bedoelde meetband verbondene dat de bevestig|g en de be|egâng|gelllkheld van het schietlood geen aanleidlng gpven tot enlge onzek|held '
in het meetresuàt|t.
7. In afwijking van het bepaalde en het vïjftiende lïd van artikeI
2 zl|n de maxsmn'e toelaa|e fouten van het sx--n|tel van band en
verzwar|gslà|| bïl ijk niet groter dan 0e6 mœ en bij perïodleke
controle nlet groter dan l 2 mm.
ArLIJCGI 11
nauwkeurâ| metàngen worden on1. Metalen maten uit ||| stuk voor
derscheid| 1|:
a. starre of bulgzame mlten met een nnmlnnle lengte van ten minste
0,5 r| en ten hoogste 5 m in het bijzonder bestem| om te worden
gebrulkt als pellstok;
b. meethnnaon n|t een nomlnale lengte van ten mlnste l en ten hoogste 200 m.
Zil ziln vervaardi| van een voor het doel geschikt materïaal.
2. De trekkracht van de in het eerste lïd, onder bz bedoelde maten
lîgt in de orde van 50 N.
3. De refer|tlet||atu| van de ln het eerste lid bedoelde maten
kan verschïll| van 200 C.
4. Het einda van de starre mlten, bedoeld in àet eerste lid e lnder
al i| voorzien van een schoen die bestand is tegen stoten en sllJtage.
5. Het vrije efnde van de matene bodoeàd in het eergte lide on||r be
mpg zijn voorzien van een ringe een handgreep of een haak, dïe niet
ln de totale meetlengte van de maat mag zijn begrepea.
Artikeà 12
In lengt|tenz bedoeld in artikel 14 ander Ae sub bw van het
M-een Qkbesluit xeten voldoen a| het bepaalde in artlkel 2,
|t uïtzon|rog vœi hetgeen belN'uald âs in het elfde àit| van At
aZ'tAGI, en de vezRicling |g olxierbxk| zïjn. Het gebmâkeel,
waarvoor zll bi, ultslultl| bestezrd zljnz wordt zo mogelijk op de
|e.ZI vermeld.
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5 3. Slotbe|ing
Artikel 13
1. Dât l|ac|sluite treedt inAëerkâng met Mgang van de dag ja
die van ziln eondiging.
2. Het kan wz'den aangehaald als L|A|teeslult .
Gegeven te Or|lestadw 14 maart 19$8
F.B. rromp
De minister vaq Justltïe en
Volkngezon|eidy
E.J. Voa
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