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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
19.88 n o. 145
Lanao|oàult houaonae algemene maatregel|, van 30 november 1988
ter uàtvoeràng van de |DCG| 5 en 10 van de Pet|le|emM||g
zeegebled Aruba (âB 1987 no. 89) (Petrolen|mlult).
ëltgegev|e 16 do-omher 1988
De minàster van Justltle'
E.J. Mos
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IN NA|l D|R KO|I|GINI
DE WND. GOUVFZGEUR van Aruba,
In overweglng geato)fen hohHmzle:
At het noeakelfjk &s nadere regelen te stellen in verband met het
on4erzoek nu en de wzkming van petroleum in h|t zeegebied Aruba;
Gelet op:
artiöœl 5: eerste e aokœx en vteaMle làd, en artikel 10, derde àlde
van de R|le-mr||g |eegebled A-Ahn (AB 1*7 no. 89)7
Heefte de QJMJ|'| van Mvies ge.hoozf, |alotenz
5 l Alge|e khepœlàng|
AI-LiICG l
In dit lnwam||àult en de annwnp berustende bepalingen wordt
verstaan onder:
mtmlex|nao|-|g r eezz œldokm-fng dïe petmle|er|An-hM|
ven'lrllt;
petroleu|||||z verke||gs- of op|rugso|erz| d| |1
het A|lnnen van T|etmleum;
verk|||||zo| : een enderzoek in het zeegeble| âm'hn naar de
aanwezà|eid van petroleume zonder gebruikmakkng ven boringen;
opsporings|d|zo| z een ondarzoek in het zeegebied Rn,h= naar de
aanwezà|efd van petroleum, met ' -
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king van bœrlngen;
Homnnde pe|olexxmA'nstaàlatle r een petroleum|t|latie waarop een of meer
personen aanwezàg plegen te zijn voor het
verr|chten van uitslait|d of in hoofdzaak
andere wêrkzaaph|| dan het verrlchten van
inclden|le onderhoudsx|zn=h|| of bewaklngsdïe|t|;
zee : het zeegebied Aruba alsmede de stranden
bedoeld ln artikel l van het Lan|sluit
opnoHnme wateren en stranden (AB 1987 no.
124).
Artikel 2
1. Een vergunn|gy ontheffîng of goedkeur|g wordt slechts op
sc|iftelljk verzoek aan een petroleu|nd|||g veràeend.
2. Indien de besvhlkl|g alnœ|t of n'nan'rn|e betrokklng heeft op
eem harxlelkzg de in olxltacht van e| dezûe als |oeld in |IAeI
4, eerste li;e van çle Petrpà|eou-nsng zeegebied Aruba (AB 1987
no. 89) , wordt verràcht door ee.n andere ondern|ugz wozût het ver- .
zoek voor |ze bes|lpkfng ingetttœïd door of namgxne dîe deœde en
wordt de b|ch|kklmg tot deze e'ow!o geràcht.
3. Aan de |snhlkking |mnon voorseifte worden verhmde.n
dïe |o notug kqmnen worden gewilzàgâ.
4- De |sllssing op het ve.rzoelt wozût s|ïftelllk a| de verzoeker meege|ld; de weàgea-ïng ge.scàledt arkçl| opgave van de redenen çlaarvœz.
5. Een bes|sgbln| kan worden ïngetrokk|:
a. indien de voor de verkrilg|g daarean versehafte çegevens znanw|'g
onvolledig of onluist blilken te zljne dat de bes|llb|ng nlet
zou zâjn gegeven als de julste gegevens volledïg bekend waren geweest;
b. Snalen wordt gehmnaohd in strlld met het bîj of krachtens dit
lana||sluït hormmlde.
Artïkel 3
1. Zen |eole|ndc|Mg houdt de volgetàde bestâzeid| a| en
bil:
a. e| |pectlmvls|r waarln çle M|ieetenom aaltek|lng
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houden van hun bezoeken alsmede van de opmerking| waartoe hetgeen bij dfe bezoeken vastgest|d ia, aanàeldlng heeft gegeven;
b. een personear|ister WaarIn omtrent |eganen dàe blj petroleumwerkznnmh|| ziln te |erk gesteld, zljn kermeldz
10. hun nnnm voornnmon geslacht maro| en werknu|r;
20. de naam van hun werkgever, àndlen dit nfet de petroleumondern||'ng ia;
3G. de data van hun geboortee lndlensttr||g en tewer|tell|g;
45. de onderschel| functfes waRrin zij zijn te werk gestelde en
de data van tewer|tell|g amm-in;
59 de data en aard van genee|||al| nnaorwoek| en geneesk|dïge verklrïawe De vxr Qeze persorzen ve.rei|t M7lïien.
2. lle Mïnlster kan |t |taeblng tot door hœn aange-ezt perstme.n of groepen van paraonene die bl! petrol|e|-|he| arbeàd
verràcht|e de nàet in dlezzst van de lyetrokken petmleumon|eT|ing ziln. van het eerste llde onderdeel be ten vierde en ten vuf dep ontheffog verlenen.
Artikel 4
1. In Mnlster kàn in gevallen w='M enwtàge |ttastkzg
|àgk te ontstaan van de |àangenz Hxörmld in aZ'LIXRI 5, tweede
àMe van de Pe|l-mM|ïa zeegebied Aruh- |tregeàen voorschràlven ten aanzàen van petrolen|||||| en deze wprkzaa|eden doen stakene zoàang de voorge|ev| maaLregeI| niet zlln getr|ffen.
2. 1nd1en de petroà||Mnaoa||g verzuimt de voorge||v|
maatregel| te treffene kan de |lster deze op kosten van de nalatlge doen verricht|.
3. Indien een aantasting betrekkàng heeft op een be1ang dat tot
de zorg van een mnaoro m||ster HOK||rt geeft de Minister aan het
eerste lid geen toepassing dan in overeenst|sng met deze minlstere
tenzij de aantasting on|i|lijk dreïgt te ontstaaâ en een onverwâjàde toepassing naar rijn oordeel âs vereist.
Artlkel 5
De registers, hoameld in artikeà 3, de vergunnïng|e ontheffingen en goedkear|g|p ||ahtens dlt lan||sluàt varàeende
al|moao alle overige bescheàâen waarin ingevolge dit lmna|||luït
moet zljn voorziene dïeae| voor zover bll dlt landa|sluit niet anders ls bepaald tot go|Aronae ten minste ean jaar na àet beëindigan
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van de petrolewe|||| Hwœm*'a te xzxlen op voor Dlspectleambtenaren tovmvmlij| plaatsen in AnAh= of het zecxgebled AnAhn.
s 2 Vvk||gsond|z|
Artlkel 6
1. Te minste twee weken voordat |t een ver||gsond|oe
wordt =gevangene |rdt aan de Xz'octetu' van de Dlrectie Energàezaken sœiftelilk mRMell.ng gœgnnn van de voltmn'hx ge.gevens:
a. het doel en de wâjre van het verkonnsngs||zo|;
b. iadïen het verkenni||rzo| met gebrul|-k|'ng van vaartulgen
zal worden verric|te de pa|ene natlon|àteit en registratl||n|rken van dle vaartuà|;
c. àndlen het verkennî|am|z| met gebrullwml|g van luchtvaartulgen zal worâen verriehte de soort en de natâon|lteïts- en registratiol|mr| van dle luchtvaa|uàg|w alm||am de plaatsen,
waar rij zullen worden gestatàonee| en vanwaar de vluchten rullen worden onderno|;
d. het gebie| waarin en de lijnen waarlangs de waarneming| zullen
worden verrlcht;
e. de data waarop het verkenn|gs||| zal worden verrlcht;
f. de naam en voo|nxmone het baroëp en de woon- en vûrblilfpl||
van de persoon die leidlng geeft aan het verkennih|o|erz|
en: îndien ontplo|e stoffen mullea wOTdeA gebrulkte van de
verantwoor|lïj| echietme|t|.
2. Gelijktâj|g met de mededel|g: bedoeld in het eerste lide
moet eveaeena:
a. een schrift|ijke mededeling vqn de gegevens, bedoeld in het eerste lidw onderdelen a tot ej met ee worden gedaan aan de minister
van Vervoer en C|Aml|tle en aan de havon=ot|;
b. indlen het verkenn|gson|rg| met gebrua'lml|g van luchtvaartuïgen zal worden verricht, een sc|lftellj| m|d|aoliug van de
gegevens, bedoeld in het eerste lide onderdelen al cp d en ee
worden foannn aan de minister van Vervoer en rn||nl|tle en aan
de dlrecteur van het Bureau Luchtvaa|z|;
c. indïen het betreft een verkenn|gsnnaorzo| wxxohï, ontplofb|e
stoffen tot ontploff|g wor|en gebracht. een sc|lftelllke mededeàzia van de gegevense beçloeld in het eerete lïd' ozjderdGen a
tot en |et en worden ro|nnn aan de mànister van Vervoer en Co|||nicatàee de mtnàster van Eoon|fn| Zaken en aan het hoofd v'n
de Dàenst Lxoahauwe Veeteelt en Viaserll.
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3. Een mededeling sls bedoeld In het eerste of t|eede lïd, gaat
vergereld van een kaart of schetstek||g, waarop het gebled, bedoeld in het eerste lid, onderdeel de alsmede de daar bedoelde liJnea r&Jn aangegev|.
4. Van wljziglng| in de gegevense hoanmld in het eerste àide
wordt onverwljld sc|àftelijk *m|ma-ling go|qan aan de directeur van
de Dlrectie Energlezak|. Het tweede lld às van overeenko|tlge toepœgsïng.
Mtâlcel 7
Vaartuigen en luchtva|tuig|e dle bàl een verkenn|gso||z|
betrokken zijnw zlln voorzàen van cn-|' 'nicatiemà||, wnnn|| @nder alle 0m|:and1gh|| verbinding tussen zowel die vaartuigen en
luchtvaart|g| onderlàng ala tussen dle luchtva|ulg| en de
àuchtver|erstor| van de Aeropuerto Internacào| Relna Beatrix
mogelfjk ls.
Artlkel 8
Vaartuigen dle beYrOkken zijn bil een verkenn|gson|rzo| als
bedoeld àn Ar:SkGI 6, t'--n- lld onderdeel c. voeren tljdens de
vkzmnmhed| de daarbàj van toepasslng zijndey Oteaatlon| erkerde selazen.
ArtDœl 9
1. Het is verboden een verkenn|gso||zo| als bedoeld in artikel 6, tweede llde onderdeel c: te verrichten tussen zonsonder|g
en zonsopk|t.
2. Het is voorts verboden zodanlg verkenn|gsond|zo| te verrirhtene wanneet:
a. door hoge zeegang of anderszlns bàl êe werkznmmh|| gevaar voor
de veillgheld van de b&J het onâerzoak werkza|e personen kan ontstaan;
b. door weersomsta|gh|| of andersztas het zlcht minder is dan de
lengte van de V-hol die bàj de werkznnmhe| gebruikt Wordt.
3. De Mtnlster kane in overeenst|A'ng p|t de plnïster van Vervoer en C|Anicatiee van het eerstt lïd ontheffïng verlenen.
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Artlkel 10
Een verkenn|gsonderzo| alg bedoeld in artIkeI 67 twe|âe lld,
onderdeel ce geschiedt zodanigw dat ten gevolge daarvan geen onderzeese kabels of pllplel|g| |'nnen worden beschadi|.
Artlkel 11
1. Het ls verH|dom bil een verkenn|gao|zo| binnen een afstand van 1000 meter van visseade vaartuigen of van uitstaand vïstuiga dan wel in de nabâjheid van een visschool ontplo|e stoffen
tot ontploff|g te brengen.
2. Vaartuigen of luchtva|uï|e dle betrokken zlln bïl een
vo|onn|gsnnaavzo| als be|oeld in artfkml 6 t''-->- lïd onderdeel
c, moeten op een afstand van ten minste 1000 |eter blljven van vlasende vaartulgen en van uitstaand vtgtuig.
Artikel 12
Blj een verke||gs||o| zljn de vaartuigea dle |nmrblj
betrokken zljn uitgerust met apparatuur voor pàaak||g en voor
bet opsporen van visschol|; de ann|hl, betrokken luchtva|ui|
zljn ultgerust xet apparatuur voor plaatsbep||g ene àndien blj het
onderzoek ontplo|e stoffen worden goh|vîke en de minister van
Econamig|e Zaken mulks verlangte voor het opsporen van vissrhol|.
Artikel 13
1. Aan baOrd van vaartuïgen en luchtvaa|ulg| die be+|nvl.n
zlln bil een v|ponn|ngsnnaorz| als bodoeld in ar:iRGI 6 tweede
lld, onderdeel c moet een naar het oordeel van de Mïnlster voldoende aantal personen aanwezlg zlln, dle in staat zlln vlssende vaartulgene drilvende netteae sàeepnett| en vaste vâstulgen waar te
nœnen.
2. Indïen de Mlnlster zulks verlangt wordt een door hem aangewezen visseril-d|||ge in staat gesteld een zodanig verkenn|sonderzoek aan boord van een daarbll betr|kken vaartuig of luchtvalrtulg mee te maktn.
3. Het eerste en tweode lid ziln van overeenk|stige toepasainge ||dIeR bij het verkenn|gaon|rgo| een anoere n|thode van
onderzoek wordt gevolgd, |e1ke naar het oor|eel van de Minister ge-
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vaar voor de veiligheid van of schade aan de vlsserll kan opleveren.
Artikel 14
Van de aan de oppervla|e waarneemb|e uitwerking dle ket tot
ontploff|g brengen van ontplofb| stoffen heeft op de levende
rllkdnpmwn van de zee wordt aanteken|g gehouden in een regàster;
dlt register wordt deagevr| aan het hoofd van de Dienat Landbouwe
Veeteelt en Vâsserij ter lnzage verstrekt.
Artikel 15
1. Van het verloop van een ver||ga|moe wordt wekelijks
e| 2.|2t oàxg|m, At de Dgevens over dit verloop bevat. Het
wordt ïngerlcht overeexAig de bà! dit l|anWxluit bellozende
bijlage IV.
2. Het ragçxyzt bevat aen knne waarop zijn aange-e.| de Hjnen
|c:ar1œ0 de wamzœning| zijn verrlrz|t .
3 . B.innen drie dagen na de Hsluàtlng van ieder ranxàzt wordt
een Aschrlft daarvan toegezond| aan de (lirecteur van de Directïe
En|giez||.
5 3 Werlq|lœm|
AItDCe.I 16
l . F.en o|rHgaond|xoe of het wi.nne.n van petl.oleum dlemt te
|scbâedezt overee|tàg een door de Hinfater goeelceard strhrïftelljk |l=.
2. Een werkplan kœl zïch niet uitstœekk| over 1| t| é/.n
K'tIeMAJ|; het |t ten mànste 30 (lagœl voordat xt de dasl|etref f ende werkznmmhe wordt aangevan-, en overigens vöör l clecewiyer
van het aan het bettxHezz lcalendeâ| voor|ga|de Jaar worden toegeaona-n aan de dlrectear van de Dlrectle Mcgiezak|.
3. Een wœh|lœz |t op verlangen van de dirotrte| van de D1rectie Enewlezak| |r tekeningem te rijnezt gemoœg| worden toegelàcht.
Artàkel 17
1. Wllzlgln|n Yozden in een werkplan niet aangebra|t, voardak
de Mànisker him||nn ziln goedkeur|g heeft verleend.

0

0

Paglna 9 Afkondâg|g|l| van h|&hn 1988 no. 145
2. 1n*1e| onvoorri|e amstandlgh|nn een voor|gmmnao g||dk|Aring nlet toelaten moet de directeur van de Directie Energlezn|n
van de wijziging onverwïll| teàefonïs| of anderszïns mondelàhg in
kannïs worden gestel|. Deze kennisgev| moet onverwijl; schriftelljk worâen bevestlgd.
5 4 Petroleum||latfes
Artikeà 18
1. Indïen het voornemen bestaat om een petroàeum|st|latle in
het zeegebied Anxhn te plaatsen' wordt ten m4nnte twee weken voordat
met de amm|trerf|de werlvmmmh|mn wordt aangevang| een achriftelijke nededeling daarvan toegezond| aan de Milister, de minister
van Vervoer en C|tnl|tle de bavonmxster en de directeur van de
Directle Energiezak|; hierin wordt tevens opgave goaann van|
a. de llgging van de plqats, waar de petroàeu|st|latïe zal WOrden
geplaatat, uïtgoanxpt in geografls|e cœör|tnat|;
b. de soort van petroleum|s|latle en |e af|etlngen amnruxn;
c. de Qatum waarop met de desbetreff| werkzaamh|on zsl worden
a*ngevan|.
2. Van wljziglDg van de gegevens, bedoeld in het eerste 11|,
wordt onverwijld sc|lftelllk mœdnaolàng gedaan aan an|onen aan Wie
de in dat lid bedoelde mededellng moet worden gedaan.
3. Zodra eeu pet|le|am|n||latàe in het zeegebied Aruba is
gepàaatst moet de plaats hier/an nauwkeurig worden bepaald met behulp van ailnratutc |ke gestrhikt is voor het verràchten van mtlz)gen of van wMrne|gen. Het l'eatlltMt lzlez'van Arordt |veMjld
aeifteltlk negedeeld aan de Klaz|ter, de havon-ster en de ttirecteur van de Dlrectie Mergi|aken .
Artikel 19
1. BlJ het plaatsen van een alg een geheel verplaatsb| petroàeumlnat|latle wordt de b||e|atie als gevolg van dat plaatsen
bepaaàd; hlervan Yordt een raPPOrY opgesteld waarvan onverwlll; é|n
afschrlft wordt toogeaond| aan de dlrecteur van de Directle Energieraken.
2. |en niet als een geheel verplaat|e pet|àe.'-înc|latïe
wqrdt niet op de zomHnao- van het zeegebied ha'hn geplaatst voordat
een onderzoek is ingesteld naar de bodemgest||eld ter pàaatse van
oprlchtlng van de inst|latàe; het resultaat van het onderzoek wordt
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ten minste vier weken v|sr de plaatslng vaa de petrole|Amn'nn|latie
toegezon| aan de dlrecteur van de Dlrectie |nergàezak| en de havenmeest|.
AZtM 20
Het plaataen van een petroleum|at|latle geschàedk in overeenstemming a|t oen door de Minâster gnoa|eke|d sc|lftelàjk werkplan.
Artikel 21
1. Een pe|olel4-snmt|latle moet ziln geplaatst in overeeaste||g met een door de Mlnister goedgekeu| tekenlng.
2. De petrole'|m|n||g neemt îu overeenst|| met een
doar de Minlster goe|gekeu| s|riftelljk plan maatregel| teà elnde
te voorkomen dat de petroleum|st|latte zal verzakken, verschulv|
of afdrïjven.
Artikel 22
1. Een petroleum|stallatîe moet zodanlg zljn gebouwd dat zlj
bâ, de max'mnnl toelaatb| belagting de op grond van wiudster|ee
golfslag en zeestrom|g te verwachten krachten kan weerstaan.
2. De petroleu|nao|=|g waarbïl een of meer petroleuminxtallati| in gebrulk zîln, dïent ten aanzïen van elk van die installatles te besrhïkken over een verklar|g, afgageven doar eqn ter
zake deakandige en door de Minlster als znamnig erkende instelling
of onaorn|g, ïnhoudende dat de ânst|latle aan het bij het eerste
ltd berxnlde voldoet.
3. Bïnneh een termljn van 14 |mrnn na afglfte van een verklaràng als bedoeld in het t|eede lid, zendt de petrolenmna|
noml'ng een afschrlft daarvan aan Ge directeur van de Dlrectle Energiezaken.
Artikll 23
1. Dœor de Mlniater aangeweran petroàeum|st|lati| moeten:
a. voàg|| oen achqma over een door de Mànister aan te gevên aantal
jarane al o ovovnv|tig een Jaaràilka àn|iepl|e achtereenvolg| op de etaat van onderhoud en de sterkte van de onderscheid| onderdelen der inst|latie aan een lnspectie wordan
onderwo|;
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b. telkens na verlxp van het aantal jaren aàs Hxaao'd in onderdael
al bitmen een |r de Kinse-v aan te geven termâjn a| een œl
geheel onderzoek betreffen| de staat van onderhoud en de sterkte
der inst|latie worden onderworp|; de Mlnlster kan Rt|lene dat
het onderzoek moet worden verrlcht door een ter zake deskundlge
instelàing of ondern|g.
2. Van een ech| en een plan als hoanold in het |erste àl|e
onderdeel al wordt een exemplaar aan de directeur van de Dire'ctâe
Knergâezak| toegezond|. Indlen de Mlniater van 00rd1e1 ls dat éen
inspocti|l| nlet aan redelllk te stellen elsen veldoete moet dït
op ziln verlangen en tot zïjn genoegen worden gewïlzlgd.
3. Van een inspectie of onderzoek als in het eerste lld bedoelde wordt zo apoedlg |ogelllk na de voltoollng daarvan een rapport opgesteld, waarvan onverwllàd een exe|plaar aan de dïrecteur
van de Dlrectle Energiqrak| wordt toegœaond|.
4. Nadat eea nna-ezoek als bedoeàd in het eerste lid onderdeel
be ls voltooid, dlent de betrokken petrole|n|||g te beschlkken over een nleuwe verklarlng als bedoeld in |rtikel 22e tweede
lld.
ArLDœQ 24
1. Ie.en ee.n mtmlex=î'nc|latie ten gevolge van e| kra|t
als lvvqew'ld ln aZ't:IJœI 22 eerste 114 dan we.l door œqnvar:tng of
|derazlzœ besdladix ls of rzaar redalljk vel'xeçlen beschadig| kan
ziln: ordt onverwijld e| anaomoe.k Jlngesteld ter vaœtelling van
de |càauging of ve lilke kesc|îg|g; de Mànister kan bepaleme dat het nnrlere.k lloet unwlon verrlcht door een ter zo deskluldige |telllng of orximezeg.
2. Van het instelle.n v| een orxlerzoek als ' ' ' ld in het eerste llde wordt (mverwilld sc|ifteijk r|eçklla| gzAnn aan de de
r|teur van de Directle Mmlezaken.
3 . V= het rmsultaat van een omlerzoek ala bedoeld in het em
ste àlde wordt œwe.rwïjld s|îftelijk mededaàing g|m-n aan de directeur van de Dlrectïe Enmlezak|.
Artikel 25
Een pet|àeA||n|t|latie moet zijn gebOUwd en tngeric:t in
overeeaat|v'ng p|t door of nmmon. de Mlnister goedgekeur| tekeningen.
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M-LIkeI 26
1. Een bemande petroleum|st|latie dient te beschàkken over
een dek waarop hefsch|efvlie|uâg| kUn|en landen of waarvan deze
kunnen opstijgen, tenzâj de Mlnister hiervan aan de petroleum|d|neming ontheffing heeft verleend.
2. C| gebruik te maken van het deke bedoeld in het earste llde
poet |e petroleu|nd||g hn|ha-ll| over een door de minister
vqn Vervoer en Co|l|tie verleende vergunn|.
3. Het verzoek tot verloolng van de vergannlng gaat vergezeld
van het voàgende:
al ten aanzien van het dek een tekaning op een schaal van ten minste 1 : 200 of ten hoogste 1 : lû0. op deze tekenlng staat:
10. de vorm van het dek pet vermeldlng van de afmetingen en het
draagverm| amm|uxa;
2G. de op het |ak aangebra|te markerlng van dat gedeelte, waarop
de hefscbr|fvlà|uïg| zullen landen of waarvan zlj zullen
opstijgen;
3*. de ïn de nabijheid van het dek nnnwoaige obstakels met vermeldlng van de hoogte van elk van dàe obstakels ten opzlchte
van het niveau van het dek en van de afstand tussen het dek
en eàk van die obstakels;
4*. de plaatsen waar ten Hphnove van landende of opptâlg|de hefschroefvlà|ulg| lichten aanwezâg ziln ter aanduidîng van
onder tweede bedoeàde gedeelte van het dek en van de obstakeàs;
b. ten aanzlen van de hefsvh|mfvlâ|ui| dàe op het dek zullen
1andea of an=-|m= zullen opstijgenz een opgave van:
1*. het type van de te gebrullon hefschro|vlie|ulg|;
2*. de weeraomsta|||| g|lvonnde de dage onderscheï|lilk'
ilMu| ook is nachts van het dek gpbruik zal wOM| goptoe
gecHrende de Mcbt waarc|deœ zjœ'zr de |oeling van de aanvrager de hefac|oefvlie|ul| op het dek zullen landen of
daarvan zullen opstijgen.
Artikel 27
1. Een petroleumi|t|latle moet van zonsonderg|g tot zonsopkomst van de volgende lâchten zijn voorzien:
a. een of meer wàtte lïchten van zodanlge sterktee dat de veiligheid
van de scheepvaa| en van de op de petreleum||àatie werkzame
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personen nïet in gevaar worden gebracht en we1ke zodanig zljn
l.x|ldtt en geplaatste dat ongeHzt vanuàt welke ridltilw de
Dstallatie wordt genMowl ten minste dên lârâzt wichthnno is;
b. |na<ezz de grxxytste lxaûztaz|e mFrrœstlw vœz eea D|le||stHlatie al d| 15 œt.er beaagt op de u|teindem van de zatallatie vastea DOa|O- zicà|hnn| witte àic|ten van znaxnige ster:te, dat de omtrak van dle lnst|latie op zodaaige afatand kan
worden waargen-n, dat het gevaar voor aanvaring wzût voorkomenw tenzlj de àâchten |*8|07d in onderdeel a op d;e ulto6namn
zijn geplaatst;
c. Snalen de hoogte van een ||lev|snnt|latie meer dan 30 meter
boven gemlddeld hoog water lse op het hoogste puat van de ïnstalàatïe een vast roo| làcbt van een sterkte van ten minste 50 candeàag; dlt licht poet aàchthnnr zijn v-nnft leder punt boven |e
horizon. Indlen de |t|latle hoger is dan 45 metere dïent bovendlen halverwege tussen genoem| lic:t en het zee-o|l| een
moGanig aantal vasteg rode liuhten van dezelfde aterkte te zlln
geplaatst dat vanuït leder punt boven de horizon ten mlnste één
daarvan zlcàtbaar la.
2, De in het eerste lld bedoelde lfchten, Moeten zaann'g zlln
ingerïcht en van stroom worôen voorzlen dat hun ononderb|kon werklng go|nnrbor| is.
Artikel 28
1. Eea pet|lel|n'nmt|latle moet zijn voorzienr
&. VM en |f |er a|atem Waatmlee Wuiesi|Wem |em wor&n
gegeven van zodanàge gterktee dat de vellïgheâd van 4a sc|eepvaart en van de op de petroleum|s|latie werkzame personen is
gewaarba|Q, en welke ze|lnig zïln ïngericht en geplaatste dat
ongeac|t vanuit welke râchting de lnst|latle wordt glRaderd het
Aluiesi|nn' hxrbaar às;
b. van eem r|rel|tor, Itnr'tien de Kin|ster l.p oveaenst|a
met de minigter van Vervoer en C|lnï|tie zulka verlangt.
2. De agllwwtene bedoeld J.n hst eerste lid olxlenbel a, nxheten
zodanlg van stroam worden voorzlen dat hun ononderbro| werking
gewaarbor| ls.
|MD
l . IM petrole||ov| xeten vxr elke petmlelamfhstallatie die b.tj De o|owiomln| 21.| gebrulk ïs in het bezl.t zljn
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van een verklaring Van de hav|stere Waaruit blâ|kt dat ten tildee dat zij Werd afgegevenz Wa| Voàamnn aan de bil de artikelen 27
en 28 gesteàde regelen. In een zodaniçe verklaring kan W/rden bepaald dat zij slecht| geldig ls tot een anmrtn Rangegeven tlldstâp.
2. Ter verkràlg|g van de verklaràng Worden aan de haveùmoe|t|
de door hem te bepalen gegevens verstrekt. Tevens Wordt aan hem,
indlen hl, aulks verlangte de desbetreff|| apparatuur of pen kenmarkend monater daarvan voor onderzoek op een door hem te bePaIen
plaats ter bes|lkpfng gesteld.
Arttkel 30
op het deeI van eea ||levA-4nm|latie dat boven het wateropppzvlak uitateekte roeten ho|onn|çst||s zàjn aangebra|t. Ten
mànate een van deze herkenn|gst||s moete ongeacht vanuik welke
richtlng de inst|latle wordt genaderde zich+hnm| zijn Zowel bzj
dag als bl) Mcht.
Artâkel 31
1. Zen homnnao petroleum|st|latie moet zijn voorzien van eommanlcatà|||; hlomm-- moet onder alle omstandàg||| verblndlng
mogelllk zijn met de vaste waà en met vaartuigen en àuchtvaa|uïg|'
dle be+vnvkmn zlln blj een opspor|sond|| of het wlnnen van
petroleum. .
2 Op een petroleum|st|latïe die nàet is een homnnde pe' troleumïnst|latlew mogen geen personen aanWezig zâjne tenzl) zàl kannen beschsklon over co|m|ieati|d|l| als boâoeld ân het eerste
lid.
3. Het is vorhnaen op een petroleum|s|latle ten behoeve van
een opsporings|derz| of het winaen van petroleum apparatuur te
ge|ralken wmmrmoe eàektroma|etls|e golven wordt ultgezond|e tenzij dâe ilrlchtlng is goedgekeu| door de |tnlster van Vervoer én
c|lnicatle.
Artikel 32
Hek plaatsen van materieel of materialen op een petroleumînst|latie maet zodanïg geschled|, dat de ten gevolge daarvan optredende krac|ten en spannàngen aonder bez|aar in de conat|ctie van
de lnst|latle kunnen worden 0pgen0me|.
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5 5 Het voerkopen van veroatre|lg|g van de zee vanaf petroleumlnst|latàes
AZ|Ae.I 33
Voor de toepasalng van het blj deae gœ-œr| bepaalde wordt
verstaan onder;
olle : Iainerœle olie in elke vom;
oliehoud|d xngseà: een |gsel dat olle J.!Z wlk ge|te dan ook
bevat;
scltal.r |val r
a. yzrmlwater en no,qo| afval xnrnmmtl vœl
eg
privat| en tœlamlz's;
b. velwateœe m+'lrnmota uit verblijvea vxr
de voorlopige vezzol'gtx vœj gewonden en
zieken;
c. ander |valwater, |Ae.n dlt vernengd |a
met smelwate.r als hyewqd in de onannqoàen
a of b;
VU|IIZI.S z eegmqwestx n.t uitz|awmlw vau verse vâs of
gedeelten daarvane alle aeorten hu|ahou|lllke
afvalstoff| en vaat afvaà voortvloel| alt
de bedrïlfsvo||g;
lozen r het al of n|et opzett|llk in gee doen terecht- of vrijknmon van stoffen.
Artlkel 34
1. Het is verh|aoo olie een olieh|||na maagsel sanitair afval of vutlnts vanaf een |trolel|mlnm|latâe te lozen.
2. Het eerste lï; is niet van toepasslng tûn aanzien van het
lozen van sanltalr afvale lndian dit door mlddel van een door de
Mlnistere 1u overeenst||g met de minlster +an vervoer en c-wmian'catle en van de minister vau Publieke Werkan in volksgszon|e|
goedgekeu| systeem is afrmhrolen en ontsmet en a'na|en dit afval
geen zichtbare vaete drilveude deeltjes bevat of verkleur|g van het
water k| de omgeving van de betrokken petroleum|st|latia ten qevolge heeft;
3. Het eerste lïd is ev-nmfn van toepassipg snalan het lozen:r
a. m|R|elijk is om |e veïllghei| van de ||latïe te verzovomon
dan wel om mensenleve| te redden;
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b. het gevolg is van schade aan de inxt|latie of aan de uïtrustlng
da||z indien na het oqtstaan vap de achade of na de ontdekklng
van de lozing alle redelilke voorzargen zlln getrorren om de verdere lozing te voorpn|pn of tot een mïnlmam te .
Artikel 35
Indlen olâe dan wel een olieàou| mengsel' ganïtaàr afvale
vullnls of een andere ver|uil|de stof in zee is terechtgek||,
wordt van bet voorval anverwijld mededeàing gnammn aan de ||ïster,
de mlnister van Publieke Werken en Volksgezon|eid, de haven|t|
en de directeur van de Dàrectie Energîezak|.
Artikel 36
Een petrole||||g dle een opspor|gaonde|| instelt
dan wel petroleum wlnt moet beschlkken over een locatleka|. op
de?e kaart is ten genoegen van de havenmeest| het voàgende aangegeven:
a. de llgging van het deel van het zeegebied Aruba waar de bandellngene bedoeld tn de eerste wina wor|en verràcht;
b. de Hggàng vm mœle||g|lati| De zich bevinden blmlem het
|la Hxrlrœad 1.n œxlezûeel a;
c. de àlggàng vœz alxkrm càd|tezï die als vaste punten voor het ve.rrichten van xtïngen of andere warne|gen X|t doen of waarop
|a|||gstee| zljn |gebracht.
Artlkel 37
1. Van & Pzme |oeld en altlkeà 36 wol'dt voor de aanvang
van de h|elïngeap beeld in dat mtikel, een exemplmar toegezon<1en aan de lzave|ster en aan de directeur van de DItrectàe Fmerglezaksn.
2. De eœemlaren dàe aan de hav|ester en aan de dizueur
vœj de Dlrectie Ll|giezakm zàjn toegez|en wotxlen elke zes maanden door de betrokken petroleu|n|||lm| bijgewer|. De Minâster
kpn. in overeenst|lng ret de mïnister van Vervoer en C|tnl|tâe
in bâlznmao|e gev|11en een kortere termlln vaétstell|. Het bijwerken mag niet langer duren dan vler weken.
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AOGI 38
1. De Fegevens van waarnemlng| dïe voor het vervnxrdfg| van
locatieka|t| hohhnn gedïend |Or|en ln reglstera vermeld.
2. Deze reglsters of gewaar|er|e afschrlft| annmuan en de ln
verband met waarneming| gomnmkte berekenlng| wn|aoo nmant de t|rAjne bedoeld in aI'Y:I.ke| 5 la verstreken too.azont| aan de MvenJeester.
Artlkel 39
TAX| e| metlng ot andere m-rmemàng vanwege de |lster vœz
Vervoer en C'-micatie wordt verritrhte is de betrthaen lyetrolexçoa'nmmlwg veïaplieAt de |r |e Minïste.r aan te wljren etemareaz
toegang te verlenen tot de petroleu|s|latle hen de nodïge hulp
te versd|fem ém |sverlanx de blj hun cœldeœnœfœ voor het verrldtten van waanlege.n voorhnna| zïlnde agtvatuur beseziïkbœ te
stellen.
5 7 mlrlngen
1. Een borlw gesckiedt nïet |I| d| ove-nlr-ta e| |r
de Mânister goe.eetztû Hzrâfteijk ixyozva|. Dit Jwgrœme
Hxemao eeaz |ve val naam voornx-n beroep en eoonplaats van de
persoon De lesellng geeft aan de werHn|hMnn woMt ten minste 14
dagen voor de aanvang |r betz'clrke werlc|eden txgezonden aan de
directeur van de D.irectie En-lez|en. Tnan'en te Hxaoonde persoen
in àet baâtenlaûd woonachtâg isw wordt ziln verblïjfpl|ks in Aruba
opgegeven.
2. Het boorprogrm- bevat ten minste:
a. de letter- en n''xmmnaui|g van het blok waarin de borlng gal
worden verrlchtw het nu||| en/of naam van de baring en de pàaats
van de bœring in geografàs|e coKrdlnat| al|o een opgave van
de boogte van de boortafel of van een ander nnaoo aan te geven
referenti||t in meters ten opzichte van zowel het mlddenstan|vlak (gemi||de waterst|d) ale de zeebodem;
b. het doel en de voorgeno| dàepte van de borlng *3*-m*0 een desgewenst schematls|e opgave van de geologis|e fnwmntïes dle veraoedelllk zullen |Orden doorboord van de an|blon dàe in het
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beorgat verwacht wordenw voor zover af|llk|d van de nnnnem|ilke
aallgra||t, en van elk der plaats|g waar spoelin||liez|
kunnen ePtrede| Waar een plastïs| geste|te dat zich als gevolg
van de formati||'l kan vervorm| Is te verwacht| en waar een
koolwat|stofa|'|'latie aanwezlg kan ziân;
c. de soort van de boorinst|latle dle gebruikt zal worden;
d. een opgave van de bulzen die voor elke serie der verbuim|g gebruàkt zullen wOr;en met vermeld|g van de diamet|, het soort
materla| en het gewicht al||oao de diepte waarop het 1nb0u|en
van elk van de series wœrdt voorzl|g en de voorgen| dlameter
van het boorgat over het boortraj| tot eàk van de bedoeàde
dlepten;
e. een opgave van de aan te brengen c|tatie van elke serie der
verbuiz|gw met vermeàd|g van de voorgen| dâepte van de top
van de annUI|| ||n|ol|;
f. een opgave van de beproev|g||'k van elke serle der verbuiz|g;
g. een opgave van de petrof|ls|e metingen die gehouden zullen worden;
:. een opgave van de met.bo| van l||r|vug| De toeg-t
zuàlen wotx|;
i. e| opgave vatz de kea|al|| de geazonen zullen worden;
j . een opgave van de llmlrë|o- die gezlâ'um zullen |ll'tbn;
k. een sit|tlete|Mg van het vxrgemo| verloop van bet |rgat
en een opgave van de xette|l| dle met |treklng tot het verloop van het |rgat toegep|t zal Wordem;
1. àndien de |rïng op zcdanlge plaats nablj een of peer, al (1an
Het verlat|, bestnn|m hxlrgat| gal worden verri|te dat gevaar voor de borizlç of er lle|t=ts boargat niet is uât|slot|e
moet op de tekenlœe bedoeld 11 onzvMxà ke lmvendà| de plaats
van elk d| betmlck| |atnnnao bxœqgaœ| zijn aangvv|e Hsmede het verloop daarvane voor zover de %*.r01| |tmle|nd|epdng over de ter zake rele|te gegevens kesdzœt;
m. e| opgave van de m|velllgugs|t|àatie die ten |oeve vœz
elke serle der ve|izlng gebruikt z| wozo=ze pet ve|ldkzg van
de soort van elk der olvle|l| waarult de Dst|latle |staat,
Ho''axao zowel de tlt'tlk die zodanlg ondeMeel kan weersta' als
dïe waarop het wrdt |proefd;
n. oen opgave van de technls| hulp- en arzdere |vellig|gs|t|laties dle gebruikt zullem worden' Hsmede van de tjl|tlpv
waat'op Geze wordan |esteld;
o. tenzï) het boorgat direct na voltxiâa van de Mrlng met Oachtn-fng van |1k*1 47 eerste lld wordt verlaten een opgave van
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de afwerktng van het boorgat.
3. De avtikelen 16, derde lid, en 17 zilh van overeenk|tlge
toepass|g. .
Artikel 41
Indlen blj een bering een andere delfstof wordt aangetroff| .
dan petroleum, moeten de boorwerkrm|h|| op zoâanlge Wilze worden
verrlcht, dat gegevens WOrdeL verkregen omtrentz
a. de soort van delfstof;
b. de k|i|ltelt en hoev|lheld hïervan;
c. de dlepte waarân deze ligt;
d. voor zover mogelijky de nogelllkh|| tot economls|e exploitatie.
Artikel 42
1. Een boorgat XJ nlet ten |oeve vïz het vlzute.n van 1|%0leum in gelni'uik Arorden gencœn znnae een Oor de Minà|ter Hnneoe
veapleœzde vec'mczz.|g.
2. De vermutnlag zal wot'deaz verleend Dzdïen het bœorgat nu
het oezûeeà van de |ister deugdeluk is ïngeridzt en Hgewerktp
Hm|e vœz Hltreffe| |vellïg|g| ter H|àuiting ls vcoz'zlen.
Artsœl 43
1. Van het verloop van een boring |rdt AW|J| e| kort vea'slag opçoumnk* dat œnverwijàd ter Ponnls van de directeur van de
Dlrectie Energlezak| dàent te |Orde| Tebracht. Het versla|e 1|g*rlcht ovemb||ïg de bij dlt lmn|c|sàult beho|onan bilàaga Ie
px|t vola|pnao gegev|a| bevatten ten elnde het verlœop vau de bortng
of de werkza|| te MUnnen volgen, zuàks mede in verh-na met het
voorbnmon van gevaar voor de veïlïfhm|a van de op de petrole|stallatle werkzame personene van de scbeepvaa| en van de visserll
en met het voorlnmon van verontre|lg|g van de zee.
2. Van het verloop van een boràng wordt |ekelilks een rqpport
opgomnnb+ dat blnnen zeven dagen na de afsluàtlng a|mxunm in |fstrhrâft aan de dtre|ztem' vaa de Dârectïe Energàeza| wordt toegezonden. Het rapport is ingeàdzt Aereee-tïg de bll Xt l=na*Hxsàuit |owxnao blllage 11.
3. Biterlllk drïe mnnnann na beëlmllglx v| het bxrrcxycœ|
van enîg boorgat Oet de Wtmle|na-|-|nf een eàrlœwpolt toeko-
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Men aan |e directeur van de Directïe Energiezak|. Dlt |apport bevat
ten genoegen van de alroe|eur van de Dàrectie Energlezak| aààe van
belang zllnde gegevens dle zlJn verkregen bil het boren. Het rapport
às ihgericht overeenk|ti? de bil dàt lanan|nluit behorende billage 111.
Artlkel 44
I| |ole=n|n|Mg zal F|tregeàea treffen ten einde te
vchorvev-n |t de wilznlzzg vœl pettnzàetml waarvan *3 aan-igheld is
aangetoond of wordt vmrn-| wordt baI-||O|| of gesnhmna.
5 8 Het verwijder| van petroàeum||lati| en het verlaten
van boorgaten
A|eI 45
1. Een meol-Mst|latàe De nlet meer in gelxnzlk âse Mlet
geàeel |xkn verwiJderë al| mhroot of ander materiaal dat bï;
het ylaatsen of verezlmn i'm We.I ala gevolg van ilet gebruik daarvan t| plaatse of in de naaste |eving vœz de |tallatie op de
z-lwg- 1.9 teretg,œ-n .
2. Het verr|ten van de |nmmh|, beeld in het eerste
lifl geschiedt in Aer-st|sng Ifet e| door de Minlster goedgekeurd werkplan.
3. Bedoelde gnnakour|g zal worann verleend indien naar het
oordeel van de Mintster voldeenGe maatregel| worden gen||| in het
belang van de veààigheid van de personen belast met het verrichten
van bedoelde werkz|b|| van de scheepva|t en van de vlsserlle
alsmede ter voorkamln; van verontre|lg|g van de zee.
4. De Minfster kan van |et eerste lid onthefflng verlenen.
Artikel 46
1. Van het voornemen om een petroleum|st|latle te verwl|d|en
wordt ten mànste 24 uur voerdat met de desbetreff|de werkzaamh||
wordt aangevang| meoe||ling g|annn aan de directeur van de Dïrectle
Energlezak| en de havenmeeat| onder opgave vanr
a. de làggàng van de plaatse waar de petrole|lnst|àatle ls geplaatst, uït in geografis|e coördïnat|;
b. het tijdstïp WaarOP met de desbetreff|e werkzaa|he| zal wor-
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den aangev|gen.
2. In afwljklng van het eerste lld kan de Min|nter in overeunstel|ing net de Minlater van Vervoer en C||nicatle, ten aanzlen
van een door he'm aangewezen niet ala cohno3 verplaa|m|| petroleumtnst|latie bepalene dat het voornnmoo om deze ânst|latle te
verwijder| moet worden medegede|d op een eerder tlldstip.
3. lndien een petroleum|stallatie is verwllde|e wordt d--ru-n
onverwijld schr|teààlk m|iedeling g|annn aan de Minlster de havenz|ester en de dlrecteur van de Directâe Eneavlec|o Oder |ave
van de ligglng van de plaats waar de petrol||4'omt|latie was geplaatgt, uitgoa-'l| in geografl|e c|ra|nnt|.
ArtDC.I 47
1. Het verlaten van een boorgat geschledt in overeenst||g
met een door de Mlnlster goedgekeu| scNrift|ijk werkpro|.
2. Bedoelde goedke|ing aal worden verleend lndien naar het
oordeel van de Mlns|terz
a. voldoende maatregel| zljn genomen ter voorkomïng van het optredeu van gevaar vœar de veâllgheld van de sch en van |e
vïsserlle alsmede ter voorvnmlng van verontre|lg|g van de zee;
b. de petroleu|ov|ao| 1agen en de delfstof|zettl|n voor aover
daaraan door Water scbade kan worden toegebra|tz Waterdlcht zijn
afgesàot|;
c. de zoetwater honaonde lagen voor zover daaraan door petroleum of
zoutwater schade kan worden toegebra|t waterdicht ziln afgesloten.
d. voàdoende maatregel| ziln gencpen om alàe aangeboor| gesteente1agen dle petroleum of andere delfstoff| bevattene te evalueren.
3. De verbuizàng van een boorgat dat wordt verlatene moet worden vezwllderd tot zodanige diepte onder de zeohnanm dat geen gevaar voor de sch|epvaa| kan ontstaan.
4. Zodra een boorgat is verlaten wordt daarvan onverwljld mededeling go|nmn aan de directeur van de Directle Energlez|en.
Pljpleid|g| ten behoeve van oen opspor|gson|rzo| of
het winnen van petroleum
Artàkeà 48
In deze paragraaf wordt verstaan Gnder ''pïlpleid|g%': een pijpleiding in of op de zeebodem ten |oeve van een ovrog||moe

0

0

Paglna 22 Afkondlg|g|lad van R|TK= 1988 no. 145
of Net winnen van petroleum.
ArtikeI 49
1. Ken p|lpleid|g moet worden gelegG in overeenst||g met
een door de Mlnïster goedgekeu| ||rlftell|k werkplan. In dit werkpàan vàndt opgave plaatg van:
a. de liggîng van het tralect' waarlangs de pljpleld|g zal wOrdGR
geleg|, ultg|a|lv| in geografis|e coöralnnt|;
b. de dla|eter en de soort van materiaal vaa de pl|pleiafnf en 1ndïen zàl in de zeebodem zal wordan gelegdg de mînl|mle dâepte
waarop zil anamtn sal komen te 11gg*n:
c. de datum waarop met de desbetreff|de werkZ||| zal wOrGen
aangevang| en de voorgenom| tlldsduur hiervan.
2. Een werkplan als bedoeld in het eerste lide gaat vergezeld
van een kaart waarop de ligging van het traject waarlangs de pïlpleiding zal worden gelegd, ene indien zlj in de zooh||| zal |ODdeA
gel egd, de pa'nlmm! e diepte waarop zîj JaarIn zal knmmn te à iggen
zlln aang|even.
3 . Ten minste 12 wekea voordat met de z||||ef|de werkzaamhedem wordt aangev-ene wordt Net werkplan tcegezond| aan de Minlstere de dâzecteln' van de Directle Mcgiez|emz het hoofd Wœi de
Dienst Lnnrmnu| Veeteeàt en Vlsserij de have|ester en hek hxfd
van de Dàmwt Techllis|e T|pectles.
4. Bedxlde goeœta'ing zal kolden verleend Ollien nu àet
(wrtleel van de Minâster voldoende pkmqtœxGœl zlln gantxxn in àet
belang van de veïlï|ho'd van de N'sonen beàast met het vorricXten
van betkxt| w|l|mxmhed| van de scheepva| en van de vlsaeru
alsme4e ter voorkomiag van verontre|lg|g van de zee.
Artlkel *
Het leggen van pljpàel|g| moet zodanig gesc|âed|e dat ten
gevolge daarvan geen onderzeese knhoss of andere pljpleid|g| kunnen worden bescha|gd.
Artikel 51
1. Een piâpleid|g moet voordat zij in gabruîk wordt çenomen,
door een ter zake deo|xnalge instelling of ondernem|g worden onderzocht. In dit nn|o|zoek wordt het voàgende vast|teld:
a. het trajeck waarlaaga de pijpleid|g is gelegenw
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b. àndien de pllpleld|g in de zeebodem is gelegen, de diepte waarop
zil daarln llgt;
c. ten overstaan van het hoofd van de Dlenst Technische Inspectàes
de staat waarln zïj verkeert.
2. Van het resultaat van een onderzoek ala bedoeld ân het earste llde wordt onverwilld moaoaoling ge|lan aan de directeur van de
Dlrectie Energlezak| en aan het hoofd van de Dienst 'ecbnische Inspectles.
3. De pijplelasng wordt nlet in gebrulk gennmon zonder een door
de Mïnlster daartoe verleende vergunn|g.
4. Het hoofd van de Dienlt Technàcahe Inapectlea is te allen
tijde bevoegâ nmaoro inllchting| te verlangen inzake de staak waarin de pijpleid|g verkeert.
!.
MGe.I 52
Indipn bij een onderzoek enige aanwijzfng van corrosïe van een
pijpleid|g wordt verkregeny dan wel besohmaig|g van z|amnige leiding als gevolg van uitwendige kracàten wordt vast|steld, wordt
daarvan onver|llld monaollng mededellng goannn aan Net hoofd van de
Dlenst 'echnlsche Twon-etlea en de directeur van de Dlrectïe Epergiezaken. Zodanlge mo|oamling wordt onverwàjàd sc|iftelàlk bevestigd. '
AI-tIRe.I 53
1. Zodra lekkage van een pilpleid|g wordt vastgest|de gelden '
de volgende voorsc|lft|l
a. de pllpleld|g of het betrnkkon deel Gaarvan, wordts ind:|n de
lekkage naar het oordeel van de Mïnlster gevaar voor de veilïgheld van de bâj petroleu|r|a||| werkzame personen van de
scheepva|t of van de vlsserij dan wel voor verontre|ig|g van
de zee oplevert, onver|àjld buiten gebruik gesteld;
b. onverwilld worden de nodige herstelwer|mamh|| uitgevoer| tenzij de pijpleâ|g of het betrokken deel daarvan buiten gebruik
is gesteld.
2. In afwljklng van het eerste llde onderdeel be Mag, ândien de
ultvoerïng van de hersteàwer|n=h| naar het oordeel van de Minlster gevaar voor de velllgheid van de dnmrhiâ werkza|e personene
van de scheepvaa| of van de vlsserll dan **1 voor verontrei|g|g
van de zee kan opàeveren, met de herstelwer|n|h| nlet worden
aangevang| of voortg| voordat de pilpleid|g of het betrokken
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deel daarean buiten gebrulk is vesteld.
ARM M
1. Herstelwer||-h|n aan een pljpleld|g pegea niet anderr
geschioaon dan ovo|p|tig een gc|àftelilk her/telpro|-|.
2. Het herstelpr|r| aaet ten mànste 14 |ngon v66r de aanvang der betrokken werkznnmh| worden toegeg|aon aan het hoord
van de Dâœkst Technise.| Tnslxxzti| en aan de directeur van de Directle Fmeglez||e d| wele Mgeval de Msnhnalgla of de lekkage
van de pijpleidlng on|l|-llïjk herstel vereïst bij het begln van
de herstel|er|mnmh| onver|âlld aan hen worden toegezon|.
5 10 Werktuïg|e gereeGscha||, leldingen, toestell|e elektrlsche ||latïes en elektrisch materïeel
Artàkel 55
Op een petroàe||t|latie aanwezlge werktuig|, wer|ulgdelene drijfwerk|e e lesa|ngen ketels reservolrs en
andere toegteàl|, Iïet alles wat anxrtoe bezttx)rt meten te allen
tàlde in goede ataat van onderhou; verkeren.
Artikel 56
1. Op een petroleum|at|latie w/rden elektris|e lnst|latïes
en onderâelen daœmq| zodanig ingeràcht en aangeleg| en elektrls|e
m||tnes: transfor|tor|e schakel- en verdeel|f|t||e alEme|e
elektrï|e toestellen en elektrls|e leidlngen en bllbehoren van
dere leidtngen e|annlç iheen|zete s|gest|de beveilipd. en bescherm|e dat zoveel mogelllk wordt voorkomene dat bij gebrulk of
bo|iening, aln||o bll herstell|gs-e enderhou|-a moet- of controlewer|mmmh|nn gevaar optreedt.
2. BiJ het nnmlqggene uàtbreid|e wllzlgene heratell|, onderhouden, onderz|, meten en controàer| van elektrls|e installaties of 0n|erde1*4 Amm|uan op een pe|olev|sn|t|latle wOr;en voorzlenlngen getroffen al te voorkomen, dat gevaar goor het ontstaan
van brand of ontploff|g of voor verwonding van personen optreedt,
of dat een gevaarlij| stroomover| op personea plaats heeft.

0

0

Paglna 25 Afkondlgin|l| van Am'hn 1988 no. 145
Artlkel 57
In werelœmene plannen en weerogr|îs als in Qit 1an|sluit |oeld, wordt vermead welke veui|ela|me|e| worden
gqtroffem ten aanzlœz v,'m het gebru.tk van (ze in de artikelen 55 en
56 bedoelde toestellen en ànstallatl|.
1 11 De veilîgheid
Artïkel 58
1. Aan een petrolœ||ao||g dle een opsporings||o|
inatelt dan we1 petroleum wïnt, moe' t een veïllgheia|'l|st zijn verbondenw dïe âs belast met:
a. het met a'nmvhtne| van dit' lanao|oluit overwegen en voorbereïden van |aaLregeI| dle bll petrole|||| met be|rolvlng
tot de veillgheld van de daarbij werkzame personen, van de
acheepva| en van de visserij, zœm|e tot het voorkomen van verontrelnïg|g van de zee dlenen te wOrdeN genomen;
b. à|t doen van voorstell| daaromtr|t aan de bestun|owa van de
betrokken onao|||g;
c. het toezïen op de uitvoering van de door of vanwege dë bestuurders ter zake gencmen besliss|gen.
2. De in het eerste lld hnannlde veiàigheid||t is gevestlgd
op een door de beatuu||a van de petrolenvna||g, onder goedkeuring van de Mlnistere te bepalen plaats.
3. De Mlnlster kan vau hek eerste àld ontheffiug verlenen; hïj
kan a=n*hîJ b-pmlen dat bepaalde petrole|n|||g| voor de
ultvoering van dat lid een go|œpnmcha|lilke velllgheid|| vormen of goh|vsk maken van de dlensten van een bestaande velllghel|dlexst.
ArtIkeI 59
1. In |txle|nHeg De een ovr|gaoMm| |telt
|n wel Iettoleum wànte |t Jaarlljks - op het vol|o kaàeh|J= ke-lllng hohhnna |amitet-l| voor alle blj dat onderzoek of dle w''nnn'ng in gebruik zilnde petrole||s|laties op; het
plan wordt ten mtnste 14 dagen vd;r de aanvang van het be||nbven
kalenderja| toegezon| aan de a|wor+eur van de Dirpctie Energiezakene de havon|st| en de dtrectear van de Dfrectïe Volksgezo|-
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held.
2. Ingeval in de loop van enig kalenderla| met een opsporingaon|rl| of het winnen van petroleum Wordt begonnene m|k*n
bestuurd|s van de betrokken petroleu|d|||g een op dat Jaar en
op de blj dat ondsrzoek of Gie wînnln: te gebrUIke| petroleu||t|latïets) betrekking h-hH-na calamitelt|pl| op; dlt pldn wordt ten
mïnste 14 dagen voor de aanvang van het opsporin|on|rzo| of het
wsnnom van petroleum toegeznn|n aan de 11 het eerste làd bedoelde
ambtenar|.
3. Het plan bevat gegevens betreffen| de maatregel| die ziln
of zullel worden genomen zowel ter beatrijd|g van Voorvallen dle
ernstig gevaar opleveren voor de veilàgheld van de bil petroleumwerkznnmh| werkzape peraonen' van de scbeepvaa| of FaR de vLsSerij dan wel voor verontre|lg|g van de zee, als ter beperktng van
de gevolgen van zodanlge voorvall|.
4. Tnasen het plan naar het oordeel vap de Zinâeter wegens onvoll|gheid of anderszins nlet voldoet aan redelijk te stelàeh
eàsen, moet d;t op zljn verlangen en te zl|nea genoegene worden gewijzïg;. Indlen de mlatregel| een andGre mlnlster mede aangaane
geeft de Minister aan het beP||de in de vorige volzïn geen toepassing dan in overeenst|g met deze mtnister.
Artlkel 60
1. De Mlnister kan hrpnle.n Ot daarbij aange|ezen |troàeumn
deznanïng| de en |rMgsoMczoA zinstellen (1an wel Iletarleum
wlztnen op ann*X aenge|œ.t plaatsea en in eea ammrhil aangegeven
omvang gezal|lï|k voor o|ddlllljk gebruik ge-OH M>eten àohàum
vœartlûg|e lletva|ul- en azzder mterieele zza-an miœlelen ter
bestrildog van voorvallen als Phrxrla|ld ln artàkel 59, de-lM'l 10.
2. De Minister kane in ove|st-a'ng met de miniatere wie het
mede aangaate ihovendien |PaIO dat het mterieel en de mlddelen is
|oeld in het eerste lide mede izi eem |aneû| aengegeven œeng
xete.n omvattea materïeel en mixelen ter beçerk.ing van de gevolgen
van vtxllvallœ| als |oeld in artlkel 59, derde l&d.
3. ln geval van zoclanig voolNal |ten de |stuunlera van de
betralqkœz n|ol|||nao||Mg voor aover |ig onvezwilld kUImM
besch|ggzm over mteràeel en mïtltlelem aàs bedoeld in het eer|te of
tweede lid.
4. llz|11eA de Mnister zulks verlangt Glne in geval van een
voozval als |oeàd in |Ae.I 59, Az'de àide de bestuurœra 1ran
pqtrol|n|||o- die in de olïigeving van bet voorval VICZ-
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ziln, gehouden bïj het bestrijden van |et voorval of het beperken
vau de gevolgen an-runn zoveel megelilk bulp 'en bïlstaâd te verlenen.
5. De Minister kan ten aanzien ven het bestrâlden van een voorval als bedoeld in aZ':.îAOI 59, |z'tle àië znmœ:o ten aœtr| van het
klegerkem van de gevolgem van ztxlœllg vtyorval |
a. aangeven op welke wilae de desbet|f|e werkznxm|w dïenen te
wOZ'd| verricht en welke |elld||œel| daarbt al t1| zsiet
niet mogen wrden aœtgewend;
b. |palen, dat de d|eeffende werkz|eden Xenen te -1l'den
oxeœ'age.n a| een ter zake deskmdige en daarin geocicàs|e
Mzstelliug of œtdeznœ|g.
Tljdlezj het be!:eœkœz van de gevolgen e| Rdere miutmter al
aangaane geeft de MMlater aœz het 1x51:aa1% in de verfge volzin geen
toepassàng d| ttn ovm|st|lng met deze rcnîstar.
Artlkel 61
Het venir.hten van werkznmeM| ter |stràldlng van een voom
val alg Hemld in |Ae.I 59 derde Hdp of ter be-ktng van de
gevolgen van zodanlg vooz'val |t gescàïed| door volnma|g personeel œzdea' ttheuqldzt van een e|mmeoe dxr de m|le|en||g
aangewezen decbnme|'' rsxn.
F pe
Ar'tIICGI 62
1. Het âs vmrhn|en op een |trolo||lnœt|latïe al|lh|vamnao
amnnl mede te nme-n b;j zlcà te hohhon of te goh|Allow
2. Een persoœ| dle onamr de ànvleed van aloohol|l|aona. drank
verkeert, moet de toegang tot een pet|l-|mlnst|latle worden ontzegd.
3. Voor de toepasaàng van het earste en tweede lld wordt |et
alcoholh|A|nao drank gelilkg|teld elke atof door Net coh||lk
waarvan lomnnd| ge|teàijke of llnh|lljke gesteà|eid znann'lg
wordt beïnvloed dat dnnrannr gevaar voor de velligheid kan ontsta=.
Artikel 63
1. Indlen blj meoleA||*m|| onliœlàjk gevaar
eeigte wordt het ntyctigp verricht tot AcmTêadlng elmn-an en wr;t de
ter plaatse verantwoor|làlke toezi||oua|a| peràoon onverwàlld op
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de hoogte gesteld; zo nodlg worden de werkzaamh|| terstond gestaakt en wordt de betrokken plaats onderschei|llk petreleum|stallatie verlaten.
2. Wanneer bij petroleu||kz||| op enigl wijpe:
a. de veiàigheid van ammrbij werkzame personén wordt bedrelgd âan
wel een of Meer personen zich ân levensgêva| bevinden of bevonden hohhmn
b. de veilàgheid van de scheepva| of van |e vlsserij wordt bedreàgd dan wel een of meer schepen zlch in ernstlg gevaar bevlnden of bevonden hohhon of
c. ernstig gevaar voor verontre|ig|g van de zee d/KSgt of heeft
gedreigde '
wordt hiervan onder vermeldlng van de van belang zï|nde gegevens
onvervilld m|d|aollng g|annn aan de dârecteur van de Directâe Energiezaken. Indien de ||amaeling betro|n'ng of mede betrekkàng heeft
op een eituatie als bedoeld âh onderdeel b of c, wordt zïl tevens
gnaann aan de havon|ster en de dlrecteur van de Dîrectie Volksgezondhei|.
5 12 Werkzaamhe| onder water of onder druk
Artlkel 61
In deze paragraaf worât onder het verrlchteh van w/rMZ|||
onder water of onder drak mede verstaan het in verband met het vebrlchten van werkznnmh|| vetblijv|z
a. in een lnrâchting onder water die kœnstmatàg wordt geventilee|
of M|aar:l.n het voor Memhaling beat|o ga-gsel wordt geregeneerde d| |1
b. onder een (1ruk dle hoger is (1au de a|sferïs|e druk.
Artikel 65
1. Het ls verboden bij of ten behoeve van petroleu||kzaamheden dui|xft|st|g|, dan wel calssona of andere inrichting|
voor het verrlchten van werkzaamh|| onder water of onder druk te
gebruiken zonder voorafgaan| gnoakour|g door de Minister.
2. Ditrusting| en inrâchting| als bedoeld in het eerste lid,
dle worden gebruikt bij of ten behoeve van petroleu|er|a|||
moetene n|t alles wat daartoe behoort zodanig ziln ingerlcht en
worden onderhoud| dat de velllgheld voldoende is gewaarbor|.
3. Tegen de gevaren dle het gebruik van die uitrustlng| en
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Hichtingen kan opleverœze meten voonom||gc| wrde.n genoFlen.
Artikel 66
1. Het is verboden bij of ten behoeve van petrole||kzaamhe|en werkzaamh| onder water of ender druk te verrichten
tenzïj de veïlàgheid van de dmnrhil betrokken personen ls gewaarborg| en nmanlige of sch||lijke invl|eden voor de gezqndheid van
dle personen werden voorkomen.
2. De Mlnister kan ter bevorder|g van ean goede ultvoaring van
het eerste àld nadere regelen stellen, die onder meer betnwkklng
ho:'âwn opz
a. de =!m=l e dlepte waarop en de =smn'e (1rak |onder de <kznn-hem onder water of ender druk nxxgen wrdan verricht, afhankelllk van de gebruikte uitrustig| of inrichting|e zomede van
de sa|tell|g van het voor adembaling bestem|e gasmengsel en
de mogelij|eid tot ververslng of reg|eratle daarvan;
b. de maximale tljdsduur en de wijze van compressïe en deco|ressle
b1J het verrïchten van werkzaamhe| en het verblijven onder een
drak dle hoger ja dan de atmosferïs|e druk;
c. de saoenstell|g, de zuiverheld en de temperatu| van het voor
ademhaàing bastec||| g|gsel;
d. de metlng en controle van het voor ademhallng bestomao gasoangsel
en de wàjze van ververslng daarvan;
e. de hoeveelh|d van het voor adem|allng bestem|e ga||ele die
ln reserve moet zlln;
f . de aanwezi|Me |tand en Jhlaats van |me-a-atu| voor
ververslng zul.ve'rog en reg|eratie van het voor Mnmhm' in beeg
stelrde gaa-gael ;
g. het gebzqz:i)c vœz el|lclteit;
h. de verli|t|g.
M;DC|I 67
1. Het ls verkhthden bâl of t| behoeve van xvole|erkzaaclhedem onder water of nnaoa druk àaxer te verblùven d| gedure.|% een tijtàsckzxm dle veœœztkmrd is met het of op de veïlighéld
en ç'le Non|eïd van de bu De werlLq|œ| |trnkkxan àyarslmén.
2. làssen twee perloden waarin wrlrz|dGl| onder een druk die hoger is dan de atmsfertee t1rak, wordem verrichtw mcpeteat de b&J dïe
werkz|edem ketrolrkœï vone.n ten |te gGltu'ende eem met het
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oog op hun gezondheid voàdoende tild onder normale atmosferis|e
omatandlgh|n vertoeven; onml|ellilk na het verrichten van zodanâge werkzaamb|| moeten zij op een plaats aanwezig rijn, waar zo
nodlg maatregel| |Annen worden genomen ter voorkoming of beatrildilg van zlektevers|ilns|| dïe met het verrlchten van wprkzaa|eden onder druk verband houden.
Artikel 68
1. Het is aan een persoon van 45 Jaar of ouder verboden bll of
ten behoeve van petroleu||a|ed| onder water of onder druk
werkznnmh| te verricht|.
2. De Mlnlstûr kan van het eerste âïd ontheffing verlenen.
Artikel 69
Het is verhoaon bil het verrïchten van werkzaamï|| onder water of onder drak bij of ten bûhoeve van petroleu|er|nxmbed|
eliktrisch te àassen of te snilden zonder voorafgnmn| verguaning
van de Mlnlster.
$ 13 Ontplofb|e stoffen
Artîkel 70
Haar gelang van de aard en de mate van het ontploff|gs|v|
kan de Minister petroleum|st|latie of delen anmrunm 1|*e1|n in
geoarenkl|s|.
Artikeà 71
1. Het is verboden bij petroleu|er|||| zander vergunning
van de minâster van Justitie ontplo| stoffen of ontstektng|ddeàen te gebruiken. Bîj de behan|ling van de aanvraag voor de verguuning wordt rekening çehouden met de indeling in de gevn-mnpl|sen, bedoeld in artlkel 70. De mînister van Justitle zendt een afschrlft van de vergunning aan de dàrecteur van de Dlrectïe Energiezaken en de directeur van de Dfenst Oponbmre Werken.
2. Indien een vergunning als bedoeld in het eerste lld: betrekklny heeft op het gebrutk van ontplo|e stoffen ten behoeve van
een verkenn|gson|r|| kan de mlnister van Justitàe daarbij voorschriften geven ten behoeve van het in stand houden van de levende
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rilkdommeu van de zee.
A|DœQ 72
1. Het is verheœn eearyam| vea'gtmnlw van de m|ste.r vœl J|tàtie op een |trole|Am|nntHlatie een |gaziln voor xtplofbare steffen of ontstekers in te richtœz of in gebruik te nœren en in gerulk
te houdem. BU de |anœliw van |e aanvraag voor de vergmmâng
wordt rekwm fng gehouden |t de lntàcing in de |vnwmkl assem bedoel; J.n artlkel 70. De Anister van Justltïe zendt eem afschrïft
van de vergtuming aan de dlrectetzr van de Directie EnoNiuaken en
de d:k'ectmu' van de Dienst nrumbmrn Werkem.
2. Bi) e| aanvra| al Tèrgtmnix voor het i|àricktem van eœz
magazljn |lrde.n texemingem overgele, waaruit de liggàng en de 1.nrichtlng van het magazlln lylllken alçrr|O een oxave van de hoeveelhetlen en aoorten ontplofbam stoffen of ontsteerse de Jzz hot
Mgazïln zullep warden csfebozNo.
3. Het ja aan arltlez'e pc-smzezz dan hen die belast zljn met de
ultglf te of bet vèzvoer van ontplot|e etoffen en Otstekers of |et
vezwer van ontplof|e stof fen en œjtst|cers of het txzlcht anA>op, verixxzem een raagazljn ja i>cxteGd in lwt eerste 1ld, te betreden.
lkk-bbœl 73
1. Bij petroleu|||nnmh| moetea het vervoer het laden
het àossen en het zich ontdoen van ontpào|e stoffan of van optstekers onder toezicht van een amartoe aangewezen de=|mai soon
f 13er
op veïlïge wljme geschïeden door personea die voldoende met de gevaren daarvan bekend ziln.
2. Het is verboden gich bij petroleu||n|h| van ontplofbare stoffen of ontstekers te ontdoen zonder vergunnlng van |e mïnàater van Justïtie. Bij de be|mnaol|g van de aanvraag voor de vergarming wordt rekening gebouden met de lndellng in de Avarenuasaen, bedoeld in ar:1ke1 70. De minister van Justitie zendt een afsclzrift van de vezx.rxnlw a| de Xrecteur van de Directàe Fmergïezaken en de dlrecteur van de gàenst Clpen|e Werken.
3. BIJ petrol|a-rken ' om moeten het n|deno||n van ontplpf|e stoffen en ontptakera uàt een auzgcàjn en het overbreng| naar
de werkplmten en txlge.ke|œ zewuxao het |aren blâ de werkpunten
geeïoaon in ov||st-a'ng met ean door de |ister goedgekemû
*e.*1|.
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Artlkel 74
1. Bi; petroleu||||| mag de uitglfte van ontplo|e
stoffen en ontstekers uitsluitend geschïed|:
a. door d-artno aangewezen personen of door doelmatlge zelfbedlening;
b. aan g|rsonen die in het bezlt zijn van een door de mlnlster van
Juatàtie verleende vergunning voor het teweegbr|g| van ontplofflngen. '
2. De ultgifte moet op vellige wilze plaats hohhnn.
3. Van de uitglfte moet aanteken|g wœrden gehouden In een reglster.
5 14 Maatregel| tegen brand en ontploff|g
Artlkeâ 75
1. Aan een petroleu|||||g dle een opspor|gso||zoek
instelt dan wel petreleum winte is een bedrljfs|xn|er verbondene
die is belast met het voorbereid| en A'naA'en nodàg uitvoeren van
maatregel| ter voorbnmsng on4era|eid|ijk begtrij|g van brand
en ontpleff|g van pe|olelamlnlt|latles.
2. De |inlster kan van het eerste lid ontheffing verlenen ten
aanzlen van petrole|nmam||gen die voor de uàtvoaring van dat
lid een gomoonscha|llke bedrijfch|naweer vormen.
Artikel 76
1. Zen be|èllfsh' = r bestaat uit persoàen dàe geoefend zlln
op het gebàed van de bestràld|g van brand en ontploff|g en in het
gebruik van brandblu|ï|eà| en beschikt over materieel ter bestrijding van brand.
2. De petroleumo|ov|g neevt de nodlge maatregel| om een
onvervijld vervoer van de in het eerste lld hmannlde personen naar
de betrnvknn |trole|Aminmt|latle mogelïjk te |nvmn
Artikel 77
BlJ een bedrïjfmhmnd|| wordt een regiater gehouden waarin
aantekenlw wordt eouden van N'sonœl als be|eld In |ïkel 76,
eerate lïd en van de door hen gehouden oef enlngen.
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A|âJCG 78
1. op een petrole||t|latle ziln op de door de dlrecteur van
de Centrale Dienst Brnne||pm aangewezen pàaatsen aan|ezlgl
a voor onmi|lâlk gébrulk gereed ziânde H|n|lu|l|l|;
b. inrichting| voor brnm|hluas|g of branddov|g' d;e zo nodïg automatiach werkan.
2. De in het eerste lid bedoelde mïddelen en inràchting| moeten in goede staat van onderhoud verkeren; de inràchting| moeken
telkens na verloop van ten hoogste een âaar op Nun bru|l|mvheâd
worden onderz|t.
3. Op een Homxmde petroàeum|stallatle moet een door de in het
eerste lid bedoelde dtrecteur bepaald aantal personen met voldoende
ervarlng ln het gebruàk van de in het eer|te lld bedoelde Diddelen
aanwezlg zlln.
Artâkel 79
1. Een |eole||en||g die ee.n eamr|gs|eoe Htelt
dan weà gxstroleum wlnte xet jaarlilks in ove-sto-sng met een
door de Htâater goedgekeu| br|Xrev|tie- er l|trljdàn|plc
maatawclœ| treffen ter voerkoming van hralul-ea ontploff|gs|vœ;
het plœt mrdt ten minste 14 dagen vMr de aanvartg van het kalenclerjaar toegezpah| aan de |ist| en aan de directeur| van de Dlrectie Energïezak| en van de Centrale Dlenst Brandweer.
2. Ingeval in de koop vàn enig kalanderja| met een epsporings|d|zo| of het winnen van petroleum wordt begonnene wordt
door de betrokken petroleu|d|||g ten mtlste 14 dagen voor de
aanvang van de werkzn|| een op dat Jaar en op |e bâj dat onderzoak of dle winnlng te gabruiken petroàeup|t|àati| betnobbîng
hebband brandprev|tie- en beatrijd|g|l| aan de MD||ter en voormelde directe| toegezon|n.
3. Het plan bevat met bet|lln'mg tot petroleum|s|laties in
ieder geval de volgende gegevens:
a. een platte|ond van de petroàe|st|latàe en, voor gover nodàgy
een situaties|ets van elk der op de petroleum||latle aanwezige inst|latiese verblilven of overïge lokalen, waarop zàjn
aangegev|z
1Q. de plaataeaz en mzimten' lyedoeld 121 |ikel 82e eerste lïde en
de plaatsem en zqlimtene |eld in |t tweede ààd vœz geno|
|Dœl, met ç:e naaste cogevlng daarvan;
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20. de plaatsen waar Fas, eventueel ter verbrand|ge wordt afgeveerd;
30 de plaatsen waar brau|d|st|latles zijn opgesteld' net
vermeldlng van de soœrt (handbedâ|d of automatïs|) van elk
der installati|;
40 de plaatsen waar brmnahlus|t|lati| of grote blusmiddel|
zijn opgesteld' met vmr||ldiug van typee soort en capaclteit
van elk der ïnst|latïes en middelen;
50 het globale aantal en de aoort handbran|lusa|at| per
ruimte;
60. de plaatsen waar pcqpen voor de blqswat|oorzï||g zijn
opgesteld: de capacïteit van deze poNpene de plaatsen waar
hydranten en brmnamlang| aanwezlg zl|n en brandslang| aan
de blu|at|leidàng kU||e| worden aangeslot|;
b. de org|isatàe van de bedrllf|h|n|e| hnaaold in artikel 7S,
eerste l1de alsmede het aantal in het betrokken tijdvak te houden
oefening|;
c. de wljze van brandmeld|g en van aàan||ing;
d. de regellng van de hulpveràen|g bll brand of ontploff|g;
e. gegevens betreffen| de controle en het onderhoud van de brandblusmlddel|;
f. gegevens betreffe|e |domhallng|e|n|sn|||el| voor de met
het bestrîjden van brand belaste personen.
AI-LIXe.I 80
De Mànister kane in overeenste||g met de ministers 7a| 7ervoer en r|xni|tie van Welzilnsz| en van Publieke Werken en
Volksgezon|eide bil minist|ïële regelàng hmnnlen dat bij de bestrijding van een brand geen door hem amnrbll aan te geven brandbàusmiddel| dâe de zee kunnen verontre|lg|: mogen worden aangewend.
Artlkel 81
1. Met betrekking tot het op een petroleum|st|latie opstellea bewaren en vervoeren van flessen en andere vaten dle gassen
in sa|g|stee tot vloelstof verdlchte of onder druk in vloelstof
opgeloste toestand bevattene en de op die flessen en andere vaten te
gebrulken afaàuitera en andere appendag|s moeten in overeenstmmlng
met ean door de Mïnigter goedgekeu| plan voorzlen|g| zijn getroffen en maatregel| zlln gehomen ter voorkomlng van gevaar.
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2. De flessen en vaten px|ken van een duidelijke aanduidïng
bétreff|de hun lnhoud zijn voorzien.
Artlkel 82
1. Tep aanz ïen van een pl aats of een railte op een petroleë&m4'omtal latie waat stoffen waarvoor verhoogd brnaagova| bea taat
worden verkregenp bohmndeld verwerkt gebezlgd vervoerd of opgeslagene |Orden in overeeust|sng met een door de Mlnlster goedgekeurd plan maatregel| geaomen ter voorkoming van brand.
2. Ten annRien van een plaats of een ruimte op een petroleumins|llatàe, waar stoffen dle direct of indirect gevaar volr
onkploff|g kunnen veroorzak| worden verkregen hohnnaold verwerkte gebezlgde vervoerd of opgeaàag|w en tën aanzlen van de naaste omgeving daarvan, worden in overeenst||g met een door de Mlnister goedgekeu| plan waatregel| genomen ter voorkaming van ontplofflng. Deze stoffen mogen aldaar niet in een grotere h|veelheid
voorhanden worden gehoudea dan voor de goede gang van het werk is
vereist.
3. Uâtsluit|; voor noodz|elij| werkzaa||| van tâjdel|jke
aard mag op plaatsen of in rulmten als in het tweede of het derde
lâd bedoeld en in de naaste omgeving daarvan open vuur wordan gebruikte doch ddn is voor deze werkzaamh|| in elk geval een schràftelijke toest||g van de bedrilfsle||g vereistp waarin veiààgheld|tregel| moeten zlln aangegev|.
4. De met betrekking tot de in het tweede en derde àld bedoelde
maatregel| hebben ân ieder geval betrekklng op:
a. de wijze van verlicht|g;
b. het aanwezlg hnhhmn van geree|sch|w apparatene werktuig|e voertuigen of nna-oaelen daarvan;
c. het bij zich hohhon van ro|teria| rookgeree|| lucifers
mmnntekers of andere middelen om vuur te verwekken.
Deae regelen kunnen voor de onderdelen b en c een verbod ânhouden.
5. De dinister kan van het eerste twea|e en derde lâd ontheffing verlenen.
Arttkel 83
1. Het is verboden op een petroleum|st|latie te roken.
2. Het eerste lld geldt nlet voor andere dan de in de artikelen
827 eerste of tweede àide bedoelde plaatsea of ruimten dle door de
|tutltders van de betrokken n|le||megy onder goeeuring
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van de Mlnister zljn aangewez|.
Artikel 84
Op een petroleum|st|latie worden op door de Mïnâster aan te
wilzen plaatsen doelmatige mmn|xidïng| aangebra|t van de krachtans
artîkGI 82, vlerde lïde geatelde verhnann en van het in artikel 83:
eerate lld vervatte verbod: zomede van het aanwezige gevaar.
Artlkel 85
Ken petroàeum|st|latie is gnnn|a of anderszlns tegen bl|çgeminslag bevelllp|.
: 15 Gezondàeld en hggiïnq
Arttkel 86
1. Aan een petroleumo||||g waarbll ten behoeve van petrol|umwerlenvh|| ten minake 500 personen in dlenst zljne ls een
beârijfsg||s||ge dlenst verboaden. Deze dienst is gevestigd op
een door de bestuurd|a van de ondernem|g, onder goedkeur|g van de
Ministere te h|5n1en plaats.
2. De Minlster kan van het eerate lld ontheffïng verlenen ten
aanzlen van petroleumo|||g| waaraan een ge|eenscha|elijke
bedrijfsg|ee|di| dieast is verbonden.
3. Het beheer van een bedrllfsg|ee||ge dàenst kan Worden
opgedragen aan een recht|rsoon, mits deze niet beoogt winst te
maken en geen ander dOOI heeft dan de bevorder|g van de preventl|e
gezon|eidszo|.
4. De petroleu|nd|||g zal
a. etatlstis|e gegevens bijhouden;
b. veralaven ultbrengen van de bedrijfsg|eem|x|n'ge dlenst op een
door de Mlnâster goedg|eurde wllze. Afschrift| van bedoelde
gegevens en verslagen worden op verzoek van de Minister aan hem
verstrekt.
5 16 Ongevallen en reddtng|n|el|
Artlkel |7
1. Eenmaal per week wordt aan de âirecteur van de Dïrectie
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Energiezak|, het hoofd van de Dienst Tecbnlsche Inspe|ies' de directeur van de Sociale Verzeker|gm|nk en de dârecteur van de Directie Volksgezon|eid opgave gedaan van de ongevallen dàe in de
voorafga|de weeke in verband met de arbeid biâ petroleu||erkza|ed|e aan personen zljn overkomen. De Minister stelt de
vorm van de opgave vast.
2. Onvermlnde| het eerstê lid wordtz indâen een ongeval de
dood van een peraoon of l|tsel dat eep persoon vermo|elijk gedureade omstreeks 8 Weken of langer voor de arbeàd ongesehikt doet ziln'
ten gevoàge heeft gehad, hlervan onverwllld kehnis gegevûn aan de
dlrecteur van de Directle Energiezak|, het hoofd van de Dienat
Technische Inspe|iese de directeur van de Zociale Verzeker|g||
en de directeur van de Dlrectle Volksgezon|eld. In zodanlg geval
moet voor zover dit zonder gevaar mogelïlk ïs, alles ter plaat|e in
dezelfde toeatand worden gelaten totdat het hoofd van de Dienst
Tecknlsche Inspectles toestemm|g tot œpru|mz'ng heeft gegeven.
3. Van alle bïl het gebruike het vervoer of de opslag van ontplofbare stoffen opgetreden voorvallen die de veiàig|eâd in gevaar
hadden kan|en brengen of hebben gebrachte moet onver|i|ld WOrGPn
kennfs gegeven aan |e directeur van de Dîrectie Energiemak| en het
hoofd van Ja Dienst 'echnische In|les.
4. De Mànister kan verlangen, dat aan de directeur van de Dlrectie |nerglezak| Qpgave wvrdt gedaan van andere dan in het eerste
tot en met het derde lïd bedoqlde ongevallen en voorvall|.
ArtIkeI 88
1. Aan een g|trolenmn||||g dâe een op|poring|||z|
instelt dan w21 petroleum wlnte is een rœ|alm|sdi|t Verhnnaen.
2. De Minister kan van het eerete 114 cntheffing Verlenen ten
aa|:1en van petroleu|||||| dle voor de uàtvoerîng van dat
lld een gameenscha|lilke reddingsdi|st vormen of gebrulk mmînn
van de dienstea van een bastaande reddlngs|i|st.
Artlkel 89
1. Een rmaalngsdl|st bestaat ult personan dâe geoefend zljn in
het gebrulk van het ln artàkeà goe eerste lldg bedoelde materleel en
moet beschikken over materieel voor het verrlchten van |ax'ng||k.
2. De petroleumœ|||g neemt de nodige maatr|elen om een
onverwàlld vervoer van de in het eerste làd bedoelde personen naar
de betrokken petroleum|st|latie mogelljk te reken.
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ArtikGI 90
1. Op een petrole|stallatle waarop ean of meer perponen plegen aanwezig te zijn, ziln aanwezlg:
a. voor o|âddeàlllk gebrulk gereed zijnde reddingaml|el| om de
inst|latle zo nodlg onverwijld en op veâllge wtlze te kUn|en
verlaten;
b. voor onml|eàlljk gebruik gereed zilnd en in gereinigde toestand
verkerend ander materieel voor het uàtvoeren van roaalngsw|k.
2. Van de personen dle aanwezlg zljn op een petroleum|s#allatie als BedOeId in het eerste ltde moet een door de directeur
van de Directàe Energlezak| te bepalen aantal ervaren zlln in het
gabruik van het in dat lïû bedoelde materleel.
Artàkel 91
1. Daor de bestuurd|s van een petroàeu|n|||| dle een
opsporlngs|erzo| ïnstelt dan wel petroleum vàntw wordt jaarlilks
ten minste 14 dagen voor de aanvang van het betrokken kalenderja|
aan de dlrecteur van de Dlrectie Energlezak| een op het volgende
kalanderj| |trmkln'ng hohhond reddingspl| voor alle blj dat onderzoek of Gie winning àn gebr?:k wijnde petroleum||laties toegezonden.
2. Indâan in de 100p van enlg kalenderja| met een opsporkngson|rzo| of het |innen van petroleum wordt begonnene wordt
door de iyestuur|s vœt de betzo|œz ||olexond|eg ten Oste
14 dagen tevorœz e| op dat Jaar en op * bâj dat onderzoek of dle
winnllag te gebn:;BœzL m|le||tHlatiea betrelrl|g hmhh-n; red8.|-1| aan de dâa'ecteur van de Directie |erglezak| teezorzd|.
3. Het |alng|l| bevat de volgende gegevensr
a. de org|isatle van de r||g||st, bedoeld in arttkel 88, eerste làd| alsmede het aantal in het betrokken tijdvak te houden
oefening|;
b. de wljze van alarmeri|;
c. de regellng van de hulpverlen|g;
d het aantal en de soort van de reddtngsmï|el|, bedoeld in artlkel 90 eerste lld onderdeel a;
e. het aantal en de soort van het materâeeàe bedoeld in artàkel 90
eerste lide onderdeel b;
f . het aantal parsanezz dat ervaren is in het gebzuik van het |terleele bedoeld in de onderdelen d en e;
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g. de te nemen maatregel| ter verzeker|g van de vellàgheld en de
gezondheid van met reddings|k belaate personen met name met
het oog op de aan het verrïchten van r|afngs|k in een atlosfeer waar1n verstlkk|de of glftige gaasen aanwezig zlln, of in
een met r|ioactieve stoffen beEmette atmosfeer verbonden gevaren.
Artikel 92
Reddâng|||x|h| op een petroleum|tallatîe in een atmoafeer waarin v|stipkonao of giftlge gassen aanwezig zljne of in een
net radioactie| atoffen bes|ette atmosfeer rogen slechts worâen
verricht door ter zake ervaren gersonen dàe wiln uïtgerust met toestellen dâe het mogelljk mnlon in een zodanige atmoafeer door te
drlngen.
Zulver wetenschap|lljk onderzoek en historis|e oudheldkun|ge en audere wetensch|lijke vondsten
Artïkel 93
Het is verHnann bll het verrichten van pekroleu|er||||
een zuïver wetensc|lljk onderzoek waarvoor een vergunnin: als
bodoeld ln artikel 6 van de Petrole|ero|âng aeegebied Aruba is
verleend te bele||.
Artikel 94
Indien bij petroleu|er|||en voor|p sporen of overblljfselen worden gevondene dïe naar redelilke|ijs ken worden vernred van hlstorls|e ou|ela|xnafg of ander wetensnhnr|àljk belang
zljne wordt hiervan zo spoodïg mogelâjk, doch ulterlijk b|uzen een
week mededeling ge|wan aan de mlnâster van yeàzljnsz|| onder verFeldlng van de aard van de vondst alsmede van een zo nauwkeurig
mogelïâke plaatsa|duï|g en geografïs|e coör|aten.
Artlkel 95
Weteaschap|lljke onderzoek| die aanwijzîng kannen geven omtrent de aanw|ïgheid van petroleum worden nlet aangemerkt als zu|ver wetena ljk onderzoek.
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ï 18 Inspectle-|ten|
Arttkel 96
1. Inspectie-|t|| zlln' uàtaluit|d voor zover dat voor
de ver||ling van hun taak redelljke|ijs noodzak|âlk ls, bevoegdl
a. van leder alle lnllchtlng| te verlangen;
b. van leder inzage te verlangen van alle boeken en bescheiden en
daarvan afschrift te ne|an;
c. goederen aan opneming en onderzoek te onderwerp| en dlze daartoe
tâjdelilk mede te nemen;
d. alle plaatsen, met ultronder|g van *||1ùgen en tot woning bestem|e ruimtese te betre||, vergezeld van door hen aan te wllzen
personeD.
2. Zo nodig verschaff| zll zlch de toegang tot een plaats als
bedoeld in hpt eerste l&d, onderdeel d, met behulp van de sterke
|.
5 19 Sào|pallnArtlkel 97
1. Ten aa|z1en van hanâellng| die worden verrlcht in opdracht
van een derde als bedoeld in artikel 4 van de Petroleu|ero|||g
zeegebled hm'hn rlchten de voorsc|ift| van dït lnna||mlult zich
mede tot die derde.
Artïkel 98
1. Dlt lxnan|sluït treedt in werpn'ng met tngang van de dag na
dle van zljn plaatsing in het Afkondig|g|l| van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Petroàe|sluit.
Gegeven te Oranjestad 39 novelber 1988
Maximo œoes
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De mlnister van Economis|e 2aken, a.i.
J.H.A. Eman
De minister Man Justitl'e,
Y Z VO3
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Bijlage I
DAGELIJKSE RAPPORTA|, OPGEML|KT INGEVOLOE ARTIKEL 43, EDRSYE LID
DAGELIJKSE RXFPORTA|.
De dagelijkse rapportage wordt gesplitst in een boerrappo| en een
r|atier|o|.
A. 810rrapp0|
1. De lokatie, de naam van |e put dlenen te worden opgegeven en
öénmnnl de voorloplge coKrdinat| tndlen deze nlet roeda eerder werden opgestu|. De def|itieve coördinat| dicnen later
schrlft|ijk te worden toegestu|.
2. Zdnmallg de datum en tijdstip van de aaavang van de boorwerkznnmhe| nu het plaataen van de stoofpllp.
3. De diepte van de put ten opzlchte van een referentïe|t. Dit
refer|tiep|t âient in het boorprogr|a te rïjn vermeàd. De
julste hoogte van het referentle|t dlent later in het weekrappert te worden vermeld.
4. Het soortelâjk gewàcht van de boorspoel|g.
5. De laatat gemeten repres|tatleve deviatle|t|g bij een gedevâeèrd geboord gat.
6. De dlameter van de casing en cementatl|lepten ret eventueel
gebruik van een tweode trap cementatle (é|xKalig opgegev|l.
7. Een korte beschrljv|g van de dogelâlkse operatles (bijvoorbeeld boren kernen comenteren àoggen testen afwerken voor
produktie etc.). Bel|grijke mudlossese kickse spoel|gsgeWlcht-ver|d||g| en de reden waaromp worden |xpllclet verreld.
8. Datum beëlndlg|g a|âviteiten.
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9. Datum verwijder| petroleum|st|latie.
â0. Bàlzondere sâtuatàes |treffende mtlleu-nm|bt|.
11. Bljzonderh|| ten aan|ien van dïepte p|oratles en packers.
B. Van nâeuw lngerichte putten en putten Waarvan de inrlchtïng is
gewllzlgde dienen de dlepten van de onderdelen van de afwerking
te worden vermeld in een eïndrappo|age.
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Bijlage 11.
%|EKRAP|RT BORINGEN, 0P|E||*K: INGKVOZGK ARTTK|K. 43, T|EEDE LID.
1. Naamr
a. Petroleu|nde|||gr
b. aanneler:
c. lelder van de werkzaamh||:
2. Data:
a. aanvang dlepbor|g:
b. |ëlndlglng dlepbor|gr
3. Dlepte|rlngr
a. begin van de week ..............*
b. elnde van de week ...-.--*
4. Verbuiaing en ce|tatie:
dïameter ......e soort staal ......e gewicht ...... per .....e
e
d.îarleter . . . . . . p soo.rt staal . . . . . . gewlch't . . . . . . e pe.r . . . . . e
dïane'tea' . . . . . . , soort stnnl . . . . . . gewicht . . . . . . !;e.r' . . . . .
e e r'
dlamete.r . . . . . . e soort staal . . . . . . p gew.'icht . . . . . . , per . . . . . p
ingebouwd van ....... tot .......* gec|ntee| tot .......*
ingebouwd van ....... tot .......* gec|tee| tot .......*
ingebouwd van ....... tet .......* gece|tee| tot .......*
ïngebouwd van ....... tot .......* gecementee| tot .......*
5. Elgenschap|n gebraikte spoellngr
a. type spoeling)
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b. soortelljk gewichtz
c. vlscoslteitr
d. waterv|liez|de factor (W.L.)r
e. zoutge|lte:
f. zuurgraad (p.H.):
Nad|re bijzonderh|n omtrent het verloop van de boring (onder
andere |treffende cementatie elektris|e en andere metlngen
àaag|proev|g|, persproev|e kernene wandkern|g en spoelingsverllezen);
7. For|tiegegev|s:
Diepte* Formatle Indicaties
tet
*Alle dieptemat| gerekend van de
hoogte vas de ....-..-.(handtek|ing).
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BI.|.hnE 111
MPBIRT, BEVAI*PW)| DE CVF.GEVENS ALS BFM)FJ:D IN AIkTTVFT. 43e DFADE
LID. lEândrëwrt |rlng).
1. Naam van petroleu|nde||ingz
Letter- en nu|ra|duid|g van het blok waarân de bering wordt
verricht of zich bevindtr
Plaats van de boring en geografis|e coyrdlnat|: ........
N.B.Z
......... W.L.
Datum aanvang van de borïng:
Datum beëlndlg|g van de borlngl
Produktlef interval:
Aanouiding van de 1a|g waaru|t wordt geproduce|dz
2. Putgegev|a (nnnk|4lsen wat van tlepasslng 1s):
nieuwe put 0; reparatle 0: oorspro|elljke produ|leve laag 07
nleuwê prod|ieve àaag 07 olie 07 gas 0: water 0:
injectl|ut 07 afgvplugd en verlaten 0:
prod|tiesgst|: apultend 07 POMPend o; gasllft 0;
3. Totale dïepte van de boring ............*
Dïepte teruggeplu|: ...........*
Lïgging van de zeebodem ten opzïchte van het middenstan|vl|
(gemidâ|de waterst|d) --..--..
Hoogte top bode|flens ten opzïchte van bet mldd|st|na|vl| .....
Afstand bodemflens tot .......... (punt vanwaar de dieptemat|
wOrdeL gerekend) .......... .
Data:
a. in prGltitie genomenz
b. verlaten:
4. a. Gegevens verbuiz|g:
diameter afmetlng
van elke
serie der beitels
verbuâzing ln.....
in........
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diepte koeveel- top cemencemen- heid tatie achter
tatie c|-|t in verbuizing
1n....* kg of in ......*
tonnen
beproev|gs| van ttl4sduur beproevîng datum beproeving
de verbuizing verbulzlng ln miâ. verbuiaàng
b. Overlge gegevenst
dlameter st&j|uia...............
diepte onderpllde st1J|uis...............*
5. Gegevens afpluggen van een borâng die veràaten wordtl
dâameter aantal c|ntplugg| data
van elke metera ultvoerâng
serle |er tarugge- geplaats hoeveel werkzaamverbuizâng wonnen van tot held celn ....... verbuïzlng ïu...... ment in
6. Bljzonderh|en:
* Alle dieptemat| gerekend van de hoogte yan .................
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Bijlage IV.
WEEKRRPPO| ISGSONDEQT|T O INGEVOLGE ARTTFEL 15
EERTSE LID
Rapport no. ................ Week van ...,.... t/m .......
Gebied van onderzoek r
Datum van
aanvang onderzoek
beëàn|ig|g onderzoek:
1. N= van:
a. ntrole|M|||g:
b. nnnnemer:
c. lelder der werkzaamùe|r
centacta|esr
2. Datumz
3. AarQ van:
al het onderzoek:
b) elk bll het onderzoek gebruikt vervoermi|el:
c) de gebrulkte apparatu|:
4. Verk|lngson|rzo| aondœr gebrul|k|g van ontplofb|e stofr
al aantal waarneming|sp|t|:
b) in totaal onderzo|te lljnen in km:
5. Verk|lngso|erzo| net gebruikm|ng van ontplo|e stofl
al datum en n'mw|r vergunnlng voor het gebruik van ontplofb|e
stoffen:
b) veraptwoo|elâjke schiet|ester:
c) schletvaa|aig:
Q) opnameva|uiç:
e) lengte blj het onderzoek gebruikte kabel in zeemlllenk
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f) soort ontplofb|e stofr
g) àoort ontst|ers:
h) aantal schoten:
t) aantal ontst|ers:
J) hoeveeelheâd ontplo|e stof in kg:
k) bil meervoudtg afgavuurde ladlngene nnntal ladlngen per schotz
1) in totaal geschoten lilnea in kmr
6. Bijzonderh||z
Plaats:
e datum:
(ha|tokomlng)
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