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AFKONDIGINGSBL|
VAN
ARUBA
KONINKLIJK BESLUIT van 18 december 1997 (Stb. 745) tot wijziging van het
Schrp|sluit 1965 en vay hç Vissels|uigenbœlit in verband met de Hllçsret van
12 aPI'II 1995, houdende wllzigmg van de Schepenqet (Stb. 301) en met de mvoenng van
een geh|oniseerd mteem van onderzoek en certéceg.
Uhgegeven, 1 juli 1998
De minister van Justitie en Publieke Werken,
E.J. Vos
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BESLUIT van 3 febln;mi |998 tot alondiging in het A|ondiglgsblad van Aruba van het
besluit van 1 8 decetrllv 1997 (Stb. 745) tot wjziging van het Sch||b|luit 1965 en van
het Vissersv|uigen|sluit in verband met de rjkswet van 12 april 1995, houdende
wjzigù!g van de Schepenwet (Stb. 301) en md de invoG'ùzg van een geh|niseerd
systeem van onderzoek en c|iscerzg.
IN Nu VAN DE KONNGIN!
DE œWERNEW|AG
V|wege de Konktgin de laqt ontvangen Nebbende tot alondiging van ondcstaand besluit:
Besluit van l 8 december 1997 (Stb. 745) tot wijziging van het Sch||besluit 1965 en van
het Vùsersv|uigen|sluit in verband met de njkswet van 12 april 1995, houdende
wijziging van de Schepenwet (Stb. 301) en met de irlvoering van een geha|oniseerd
csteem van onderzoek en c|iscming.
Heeh de opneming (IaaI'VM in het AAondigingsblad van Aruba bevolen.
Gedaan te Or|jestad, 3 februari 1998
0. Koolman
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BESLUIT van 18 december 1997 (Stb. 745) tot wijzig|g vall het Schepenbesluit 1965
en van het Vlsersvaartuigenbesluit in verband met de Hj|wet van 12 april 1995,
hoadende wijziging van de S|epenwet (Stb. 301) en met de invoering van een
geharmoniseerd systeem van onderzoek en ce|incerlg
Wij Beatlix, bij de gratie Gods, Koningin der Nedml|den, Plinses van Or|je-N|sau,
enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 oktober 1997,
nr. D|/J-97008264, Dkectorut|ener|lGoederenv|oc, Stafafdellg Wetgeving en
Juridische Zaken;
Gelet op de |ikelen 3, 3a, 4, 4a, 6. 7 en 9 van de Schepenwd;
De Raad van State van het Koninkîijk gehoord (advies van 1 l novefr|r 1997, nr.
W09.97.0683/K);
Gezien het naderrappon van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 december
1997, nr. 1**/.1970 1065 l , Director|t-Genet|l Goed|envewoer, St|dellgWetg|g
en Juridische Zaken;
De bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht gmzomt'n Zjnde;
Hebben goedgevonden en verstnnn:
ARTHTEL I
In het Sch|enbesluit 1965| worden de volgende wijzkingen nnngebrxht:
A
Artikel 1 , eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:
l , Na de aanhef wordt ingevoegd:
we/r de Sch|enweti.
2. Na çœadioreglementky en de daarbj gegeven or|chrjdng wordt ingevoegd:
Jslf-ofïc: de ltematio|e veilighei|coœ voorde scheepva| en tervoorko|g van
verontreinigingtlnte|ation| SafetyM|agement Code): v|tg|teldbjr|olutieA.74ltl8)
van 4 november l 993 door de Algemene Vergadering van de Inte|ationale Mm-itierï'r
Oœ|ùatiei.
3. Het woord çqanùàipïy en de dnnrbij gegeven orrzqc|jeg wordt vel'vangen door:
tankschipï een wachtschip dat is gebouwd of is nnngepast voor het venoer in bulk van
vloeibare Iading van ontvlambre aard;
cheml'ctlll'ëntanhchipL een wachtschip dat is gebouwd of is lungepast en wordt gelll'uik:t
voor het vervoer in bulk van vloeibare lading zoals vermeld in de opsornming van
min|u|isen per stof, behorende bij de door Onze Minùter voor een zodnnig scllip
gestelde nnnvull|de eùen, bedoeld in arlikel 130g;
I S*. 1965, 367, la|jdijk gçwijzigd bij lewil v| 15 |-htr 1997, Stb. 71 1.
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gastanhàè: een wachtschip dat is gebouwd of is aangepast en wordt gebruikt voorhet
vervoer in bulk van Iading bestaande uit vloeibaar genvnnkt gas of Mdere stofren zoals
vtqnneld in de opsomming van neimu|ùen, I>ehormlt:| bij de door Onze Minùter voor
een zodnnig schip gestelde nnn|llende eisen, bedoeld in artikel 13%;
combinatt'etanhchipl een schip Zgericht voor hd Yvvvoer van afwùselend olie en
sto|la|ge| '
olieta||hchèï een schip dat ù gebouwd voor of aangepast a| voorn|lilxhu velvoer
v:n olie in bulk in zijn lnlaru|eno daaronder t|grept.rï combinatid|chep| en elk
che|c|iënt|schip indien dit schip een gehele of gedeelteljke Inding olie in bulk
vervoert;
bulkarrier een schip dat in het algemeen is gebouwd met een enkel dek, top-zjtnnkq
en hopper-djtnnkq in de wacht|imen en dat ù bestemd voor het vervoer van sto|ladlg,
waaronder worden begrepen ensschepen en coelatietnnkqchep|;
hogunelhet'dsvaartuim een vaartuig At eçn-p|imnm snelheid in rrletefs per seconde
@@' ' V = wat|eœl|tslg gtrtwten
kan ontwHelen gelijk nnn of groter t1an 3,7*,: , wluqrm
op de ontw|waterljn (m3);.
4. Na çdeejt#d van een schipn en de daarbj gegeven onwchrjùng worden ingevoegd:
H|sebureau: een natuurljke persoon of rech|pe|oon, aangewezen krachtens artikel
6, tweede lid, van de wet en krachtens artikel 6 van dit b|luit;
ve6aardatum: de datum van afgilte van de eerste ctllitkat| voor een bepaald schip,
in elk KYenderj=, volgend op hd jaar wnnrin de eerste certitkat| zljn afgegev|i.
B
Nu mikel IA wordt een nieuw artikel 2 ingevoegd, luidende:
Artikel 2 Scheepsidendseatienummer
Een schip van 100 ton of meer is voorden van een tmiek scheepsid|tiscatienu|r
dat voldoet nrm bij mkèteriële regeling te stellen eisen.
C
De hooftkuWen 11 en 111 worden vel-vangen door twee nieuwe hoof|tuW|, luidende:
HOOFDSTIJK H CERTWICATEN
Artikel 3 Algemene cert|caten
l . Een certiscaat als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet wordt alleen afgegeven
indien:
a. de eigenaar van een p|svie|schip of en schip van 500 ton of meer besçhikt over
e| geldig confo|teitsecu|nt (docurnent of compl|ce) al bedoeld in de IsM-code
voor de be|j&voe|g van de organ|ade;
b. een p|sagie|scbip of een schip van 500 ton of Mer een
xi|gheid|Rnq-Mtc|isc|t (safety rruqnv|ilnt cediscate) als bedoeld in de
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IsM-code nnn boord hee|.
2. De c|iscaten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet Zjn:
.a voorelkschip| lsotonof||, datù ge|uwdvôôrzl juli 1968, envoor elkschip
dat is gebouwd op of na 21 juli 1968 en dat een lengte heett van 24 meter of meer: et'n
intmwtion| ctxliticut en uitwatming (int|tionz load line c|iscate);
b voor andere schepen dnn die, bedoeld onder al een I'h'ztion| certilkaat va!t
uitwate|g;
c. voor alle schepen: een nationaal certiEcaat van deugdelij||d.
Artikel 4 Cehi|caten voer bepaalde schepen
De cuiscaten, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet en voorts:
a voor p|sœe|ch||: een int|ation| veiligheiïc-isc|t voor
|sei|scho| (passenger ship safety cmliscate) met bilwhorend ui|tlgs|ppo|
p
(record of equipment);
.b voor wachlchep|v| 500 ton ofmeer: een ltemation| veilighei|c-isc|t wor
wachûchep| (cargo ship safety celiscate) met bjbehorend ui|stlpr|po| (record of
equyment);
.c voor v|htschep| van 300 ton of meer, maar van nénder dan 500 ton: een
inte|ationnnl ruioveilipeiic-isc|ttc|go shipsafeœ|éo|i|catelmetbd|horœd
ui|stingsropo| (record of equipm|t).
Artikel 5 Mnvullende certin|ten voor bijzondere schepen
.1 Een schip dat vanuit Nederland, de Nederlan|e Antillen of Aruba paarden, rundvee,
varkens, schapen of geiten vervoert, anders dan als deklading, dient voorts te |schikken
over een nation|l di|envewoerc|iEcut voor de te ondernemen reis.
2. Bij mùèteriële regeling kan worden bepaald (1at hogesneleiïv|uig|,
olietankKchepen, gaq- en ch|ic|ialnnkqchep|, bulkcmiets en andere categorie|
schepen, bestemd of gethl'ué:t voor llet vel-vom' van lxslaalde Mo|en of voor bijzondere
doeleind|, over bijzondere ce|itkaten dienen te |chikken.
IIOOFDSTUK III ONDEMOEKEN EN EISEN
Artikel 6 Aanwijzing Massebureaus
Onze Min|ter wijst de natuurlijke personen of de rechtsp|sonen nnn, kl|sebur||
enaamd, waarv:ln de regels kunnen gelden als eisen als bedoeld in artikel 3a, eerste lid,
g
van de wet.
Artikel 7 Klauebureau naar keuze
.1 Voordat een eerste onderaxk plnnfs|ndt voor de vbqlening van ce|ifcat|, Mdere
(1an die genoemd in |ikel 3, eerste lid, kiest de eigennnr of de thouwtq. van een schip voor
de regels van een bepaald kl|sebureau. Bij volgende ondmzoeken worden de regels van
dat kl|xbreautoeg||t. Een schip voldoet met betrekking tot de romp, de nsachine- en
elektùsche instilaties en de uitrusting nnn de regels, gegeven door |t kl|sebu|au, voor
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zover die regels niet in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens dit besluit.
2. Voor de ondmzoeken met l:|treaing tot de ceniscaten, genoen'g:l in artikel 3, eerste
Iidz kiest de eigenmqr vaîl een schip voor een kl|sebceau, dat een ander kl|sebur|u kan
zijn dan het kl|sebureau, gekozen op grond van het ee|te lid.
Artikel 8 Ondeaaeken
1. De NtMj|voeeg van de eigenaar van een p|sagie|schip of van een schip van 500
ton of meer wordt in verband met het document, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a,
onderwopen aan de volgende onde|oek|;
a, et'n eerstr onderzoek voor de verlening van het docm'rlent
b. een hernieuwd onderzoek voor de vernieuwàg van het document
c. jaadijkse ondecoeken in de periode van drie mnnnden voor tot drie mnnnden na de
datum van afgiûe van Net document.
2. Een schip wordt in vertk'lnt| met llet cmiscaat, |doeld in artikel 3, eerste lid| onder
b, ondemorpen a| de volgende onde|oeken:
a. een eerste onderzoek voordat he! schip in dienst wordt gesteld
b. een hernieuwd onderzoek voor de ve|ieuwing van het cefti|caat
c. een tussentij| onderzoek in de periode ttlssen 24 en 36 mnnnden na de Atum van
afgifte van het ce|itkaat,
d. ond|zoeken om bjzondere redenen.
3. Een schip wordt in verban.d met de cerfïcMen, |doeld in artikel 3, tweede lid en
de artikelen 4 en 5 ondemorpen aan de volgende onœ|oeken:
a. een eerste onderzoek voordat het schip in dieast wordt gesteld
b. een hernieuwde onderzoek in de periode van dîie mnnnden voor het verstrijk| van
de geldilei|du| van het ce|iscaat, voor de vemieuwing dnnrvxn,
c. jaarlil'ks onde|oeken in de periode van drie msnnthlz voor tot drie manndt'n na de
vetaardat|
!
d. tussent|ds of periodieke ondmzoeken in de petiode van drie mnnnden voor tot drie
nvannden na ofwel de tweede o|el de derde verj=datum
e. ondmzoeken om bjzondere redenen Mhe|telllg| en v|ieuwlgen aan het schip.
4. Een schip wordt tevens onderwonxn aan een onderzoek van de romp, de nhachlèen elektùsche lst|laties en de uitrusting volgens de regets van het gekozen k|sebceau.
5. Bij nénbteùële regtling wordt het aanallende uhgebreide lspectiepro
v|tgesteld waaraan de in artikel 5, tweede lid, bedoelde schepen zijn orde-open.
Artlkel 9 Conf||iteitsdoclment
1 . Voor de vtrll.ùjglg van een confo|teizec||t dient e| schoseigMnnr te
lleschikko over een veilkheids|ve|tspt| dat voldoet nnn de eisen, gesteld in
bijlage VI. Een eerste onderzoek vindt plaats nndnt het systeem ten îniîlste gedurende drie
mannden is toegep|t in de ||j|org|isatie van de eigenaar atslrjede nnn boord van ten
rféris' te één schip van ieder type waarop het s-pteGri betrekking heeft.
2. Een voorlopig çonfo|teitsdoc|nt met eengeldigheiïdu||tohoogstetw|f
mannden wordt afgegeven ten |hoeve van een nieuw gevestigde eigenaar d| wel een
eigenaar die een nieuw scheepst|e ùl gelruik. neelnt Tjdeltq die pmiode Wldt e| eerste
onderzoek als bedoeld in het eerste lid plaats. Het onderzoek is voltooid vôôr de
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ve|aldatum van het document.
3. Jaarljî wordt in de ptqicxle van drie mnnnden voor tot drie =xndennade (htllmvan
afgifte van het doolzrim|t de doe|tkheid van het veilighei|||n|t|
ondmzocht.
4. In de periode van zes mnnnden voor de velwldatum van het doçlunent vindt een
hernieuwd onderzoek plaata naar het veilighei||u||tmte| alvolvuks een nieuw
document wordt afgegeven.
Artikel 10 VeKleidsmanagementce|iEcaat
l . Voor de verltzijeg van een |hghei|m|agemotc|Gc|t dient nnn boord van
het schip het veilighei||v|ntspte| van de eigennnr van het schip te worden
toegepast Een eerste onderzoek vindt plaats nadat Net systeem gedul't'ne ten minste drie
:
mnnnden Is toegepast.
2. Een voorlopig veilighei||||tc|i|rmnf met een geléghei|dur van ten
hoogste zes mnnnden wordt afgegeven t| behoeve van een schip (lat voor het eerst door
de eigenaar in gebruik wordt genomen. Tijdens die periode vindt een eerste ondeîzoek als
bedoeld in llet eerste Ed plmata. Het onderzoek is voltooid vô6r de vewaldatum van het
(k|cument.
3. Bij een tussentij| onderzoek, dat plaatséndt tussen 24 en 36 mnsmden na de (Iaturll
van afgi|e van het certiscut, wordt onderzocht of de lojfsvoeeg op het schip nog
voldoet nnn de eisen, gesteld in Wlage VI. Van dit onderzoek wordt een nnntek|ing
geplaalt op het cedi|caat.
4. Een veilighei||vem|tc|isc|t wordt slechts afgegeven illdicql een kopie van
het confo|teitsdoc|ct. geldig voor het des|re|nde type schip, aan boord iq.
5. ln de periode van zes mnnnden voor de vtnNal|tum van het certiscaat Wldt een
hernieuwd onderzoek plaats naar het veilighei||cementmte| alvorens een nieuw
certiscaat wordt afgegeven.
Artikel 11 Certifiuat van uitwatedng
l Voor de verkdjging en voor de vemieuwing van een intemation| of een nationaal
;
cmmscaat van uhwatering wordt een schip gnde|orpen Jann een eerste, ond|cheid|liA
een hernieuwd onderzoek, dat een volledlge iyspectie omvat van de corkst|die en de
uitrusting voor zover hitv'amz bij of krachtens dlt besluit eisen zijn gesteld ten nnnden van
de uitwateùng. Bij een eerste onderzoekwordt |vendien een ej|ordrappon opgem|kt.
Het onderzoek is in het bjzonder gericht op de imichting, het matmiaal en de vvrb|ddelen
als bedoeld in bijlage 1.
2. Bj het jaarlijkse onderzoek wordt ondecocht:
a. of er ver|deùng| in de romp of in de txlven|uw Zjn nnnge&acht die van invloed
zijn op de berekchgen tot v|tstelllg van de plaats van de ui|ateegslijn;
b. of de onderdelen en de middelen voor de bescheming vatl openingen, de ve|chnnleg
ofhet relingwerk, de waterloospooden en de toegangen tot de verblijven van de themnnning
in deugdeljke stmlt verkeren,
c. of de Ojboor|erkrnjuist en onuitwisb| zijn Jmnge|cht, en
d. of de ingevolge artikel 10 van bjlage 1 vereiste gegevens omtrent de stabilàeit
nnnwezig zjn.
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Van dit onderzoek wordt een nnntek|ing geplaatst op het certisc|t.
Artikel 12 Certincaat van deugdeEjueid
1. Een nationaal certiscaat van drugdelijueid wordt afgegeven nadatl
a. uit een helll|roef is gebleken dat het schip voldoet aan de eisen, bj of K'achtens dit
beslltit gesteld ten nnnzien van de stabiliteit,
b, de nnn het schip verstrekte zeelxief en meethief zijn overgelegd? en
c. de ovmige ceni|caten die voorhet sjhip zijn vereist, alsmede geldige certiscat| voor
de rc)rnll en de rmtchine- en elektùsche |tzlaties. af|egeven door het kl|sebmeau van
het schip, Zjn overgelegd dan wel, indien het een schp van lliiràder dsm 500 ton betreft,
nadat uit een onderzoek ù gebleken dat het schip voldoet aan de eisen, gesteld bij of
krachtens dit besluit. Het document inzake de minimum voorgeschrev|
bem|lgssaenstelllg, bedoeld in artikel 109, derde lid, wordt als aanhangsel bij het
certiscaat van deugdelij|eid gevoegd. Voor w|htschepen van lrlindt.r dan 500 ton wordt
txhvwldien een uit|stingsrappod bij het cmliticm|t gevotgd.
2. lndien er aanleiding is om in verband met de kl|senotatie, de bouw, de toestand of
de uitrusting van het schip lxp|kingen op te leggen betre|ende het toe te kennen
vaaqebied, bepaalt het Hoofd van de Scheepv|lspectie voor welk vaargebied of voor
welke reizen het certificut van deugdeljueid geldig is.
3. Bij hetj|lijkse onderzoek wordt ondecocht of het schip nog voldoet aan de eisen,
gestçld W of kzachteqs dit |sluit. Van het ondmzoek wordt een nnntekenlg op het
certiscaat van deugdelllueidgeplutst. Schepen vanrn|dœd| 500 tonworden lxwendit'n
gedurende elk tjdvak van vijf jaar tweemaal ondenvomen aan een onderzoek van de
buit|zijde van de romp, waarbj de periode tussen twee ondecoeken ten hoogste 36
nsmanden mag omvatten. Van dit onderzoek wordt een aantek|ing geplaatst op het
certiscaat van deugdelij|eid.
4. Indien een schip wijzgingenheeo ondergnqn die van invloed zjn op de voor het schip
v|tgestelde stabiliteitsgegçvens, kan het Hoofd van de Scheepv|inspectie verlangen dat
het schip opnieuw nsn een helllwroef wordt onde-open.
5: Voorts kan een schip aan een helll|roef worden onderwopen indien de nodige
stablliteitsgegevens niet kunnen worden overgelegd, of indien dea gegevens naar het
oordeel van het Hoofd van de Sche|v|dinspectic onvoldoende betrouwb| zjn.
6. Het Hoofd van de Scheepvuninspectie kan tlntheëng verlenen van het bepaalde in
het eerste lid. onder al indien resultaten van een hellingproef beschikb| zijn van een
zusterschip en ten genoegen van het Hoofd wordt aangetoond dat hiernnn betrouwbre
gegevens kunnen wordep ontleend over de stabiliteit van het schip waarvoor een certiscaat
van deugdelijueid wordt anngewugd.
7. Het Hoofd van de Scheepv|inspectie kan voofts ontheëng verlenen van het
bepaalde in het eerste lid, onder a, ten behoeve van een schip dat speciaal is ontwomen voor
het velwoer in bulk van vloeisto|| of eî'ts, indien uit resultaten van een hellin|roef met
een geljksoonig schip blijkt dat ten gevolge van de afmetingen en de inrichting van het
schip de |vrgsstablliteit in alle te vemachten beladingstoest|den voldoende zal zijn.
Artlkel 13 Vel|gheidsce|incaat voor passagiersschepen
1 . Voor de verkrijging van een veiligheiicediscut voor p|sagie|schepen wordt een
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p|sagiersschip onde-orpen nnn een eerste onderzosk, dat een volledige inspectie omvat
van de cons|ctie van het schip, de |chin-i|tilatles en de uitnuditklg met irllheglip van
de gehele romp van het schip nnn de bukeltzij| en het in- en uitwendlge van de kete|,
overeenko|tig de eisen, tharr'nn gesteld bj of luachteris dit |sluit.
2. Een hernieuwd ondefzoek omvat een inspectie |çlll de coctructie van htt schip de
machin||tallaties en de uitnuting, met inbegrip van de gehele romp van het schip nnn
de buite|jde, en de ketels en de dnzkvaten.
3. Een p|svi|schip wordt eenmnnl per vijf jaar pnde-orpen nnn een deHweightonderzoek als bedoeld in artilçel 22, tweede lid, van billage 11.
4. lndien een p|sagiersschip tijdens een thellmalde reiq n4indvq. personen nnn |ord heeft
tLm het in het veilighei|ce|iEc|t vennelde rfuatimum nnntal, kan het Hoofd van de
Scheepv|i|pectie een aanhangsel bij het certific|t afgeven, wnnrin het Rnntal
reddingboten en andere reddin|ddelen wordt vermeld waarn're voor die bepaalde rets
kan worden volstaan.
Artikel 14 Velgheidsce|i|caat voor Rachts|epen
! . Voor de verkl'ijging en voor de vmnieuwing vlm een veiligheiice|iGc|t voor
wachtschepen wordt een wachtschip onderwopen Jlnn een eçrste, ondeacheidenldk een
htrnieuwd onderzoek, dat omvat de cons|ctie, de |chze-|tihties en de uitnl|iny,
de romp snn de buite|jde, de radio-|tilaties met illteglip van die, gebruikt m
groqsreddz|ddelen, dereddin|ddel|en |d|euit|stlg, overee|e|tig de eùqren,
daarnnn gesteld bij of llzachtens dit besluit.
2. Bij het jaarljlçse onderzoek wortlt'zà onderzocht:
a. de conspctie, de |chle-lstilaties en de uitnzting,
b. de reddm|oelen en de andere uitzusting van het schip, en
c. de r|io-lstallaties, rnet inihegrip van die welke worden geblalikt in
po|sreadin|ddel|.
Van het ondelzoek wordt een nnntek|ing geplaatst op het c|iscaat.
3. Ten nnnzien van de in htt tweede lid, onder a. gelmellnde onderdelen Wnd! een
tussentjâs onderzoek plaats, dat in de plaats treedt van ofwel het tweede o|el het derde
jaarlijkse onderzoek. Van dit tussentj|e onderzoek wordt een nnntekenlg gejllmtût op
het ceniscaat.
4. Ten nnn|ien van de in het tweede lid onder b. genoemde onderdelen vindt een
periodiek onderzoek plaats dat in de plmats treedt van ofwel het tweede ofwel het |de
?
jaarlijkse ondmzoek. Van (Ilt periodieke onderzoek wordt een nlmtekenlg geplaatst op het
certisc|t.
5, De buite|ijde van de romp van een wachtschip wordt gedurende elk tijdvak van vijf
jaar tweemnnl ondecocht, waarbij de periode tussen twee onderzoek| ten hoogste 36
mnnnden mag omvatten. Van dit onderzoek wordt een nnntekenhg geplaatst op het
ceni|caat.
Artikel 15 Mdiovel|gheldscedi|caat
l . Voor de verkùjging van een radioveili|ei|c|isc|t wordt de reo-instzkti: van
een wachûchip, met inbegrip van die, gebruikt in groepsred||ddelen, onderwppen
nnn een volle|ge inspectie.
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2. Bij het periodieke onderzoek en bj het hernieuwde ondel-zoek wordt de
radio-instilatie met inbegrip van die, gebrllikt in roepsreddl|ddel|, onderwopen
!
nnn een inspectle. Van het periodiek onderzoek wordt een nnntek|ing geplaatst op het
certisc|t.
Artikel 16 Nationaal certi|caat voor dierenve|oer
Een nationaal ctnliscaat voor dierenv|o| wordt afgegeven nadat uit een onderzoek
is geblekea dat het schip voldoet nnn de eùqen, gesteld in bplage XX.
Artikel 1 7 Certl|caat van onthemng
Indien het Hoofd van de Scheepv|inspectie ten behoeve van een schip ontheëng
verleent van bj of krachtens dit besluit gestelde eisen, voegt hj Smn het des|tre|ende
certilkaat een certitkaat van onthefrmg toe. Van deze toevoeging wordt een nnntek|ing
geplaatst op het ooamo|eljke certisc|t. De geléghei|du| van een certi|caat van
ontheëng kan niet langer Zjn dan de gelighei|duur van het certific|t waarbij het
behoon.
Artikel 18 Uitvoering van de onde|oeken
l . De ondeaoeken in verband Jnet een confo|teiûdoc|ct en een
ve|ighei||v|ntce|iscutwordenultgevoerddoor eokl|seb|eaun|ke|e van
de eigt'rlmar van het schip.
2. Indien een schip bj een kl|seb|eau is ond|ge|acht, dnn wordefi, naast de
onderzoek| van de romp en de I'machine- en elektrische lstilati|, ook de volgende
ondmzoeken door At kl|sebmeau uitgevo|d:
a. het eerste, het jaarlikse en het henûeuwde onderzoek in verband met het certiscaat
van uitwlteeg,
b. hetl|ljkse onderzoek van de uitrusting en het eerste, het he|ieuwde, hetj|lijkse
en het tuss|tijàe onderzoek van de const|ctie van wachtschepen en
c. het onderzoek vart de co-tructie van p|sagi|sch||.
3. In alle andere gevallen worden de ondecoeken uitgevoerd door ambtenaren van de
Scheepv|inspcctie.
4. Het Hoofd van de Scheepv|i|pectie kan, indien dnnrfoe dringende redenen zijn,
bepalen dat een onderzoek als bedoeld in het eerstt of tweedelid niet wordt uitgevoerd door
het desbetre||de kl|sebureau rl'im| door de ambtenaren van de Scheepv|inspectie,
5. Het Hoofd van de Scheepv|inspectie kan toestaan |t het pedodiek onderzoek van
de uitpsting en van de r|io-installatie van een wachtschip en de ondmzoeken van de
buitenzjde van de rornp worden uitgevoerd door e| kl|sebureau.
Artikel 19 Aanvraag en afgifte van cedi|caten
l . De nnnvrmag van ce|i|caten geschiedt schùhelijk bij het Hoofd van de
Scheepv|i|pectie.
2. Bj de eerste nlmvraag van een certi|cut, niet Zjnde een confo|teitsdocument of
een veilighei||vementceâisc|t worden overgelegd:
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a. de voor de controle van de bouw en de inrichtklg van het schip nooAAe|jke
tekenàgen,
b indien voor het schip in een ander land celifkaten zijn afgegeven: af.ichrig| van deze
ê
cenlikaten
c. indien lwt schip ù ondergebr|ht bij een kl|sebureau: verk|ngen van dat
kl|sebureau |trefrende de romp en de rlu|hùw- en elekt|sche |tallatia.
3. Bij de eerste nnnvraag van een confo|teitsdocument of een
veiligheià|agementc|i|c| wordt een verklaring overgelegd van het des|treFende
kl|sebureau (lat het eerste onderzoek naar het veilighei||agementsrteem nnn de wal
en nnn boord van het schip is voltooid .
4. Het tijdvak van geldlgheid, alsmede nadere voorsc|ûen of |perklgen, verlxmdt.n
Jdnn het ceniscaat, worden bij de afgiûe op het certiscm-e |getekend.
A|ikel 20 Weigering van afgifte
Indien een op de Nederlanàe Antillen of o? Artllxt ingydiende Rsmvrmag van een
cenilicaat wordt afgewezen, geschiedt de afwijzmg schù|elilk en met redenen on'àlee,d
door toezending of uitreiking Jmn de bel|ghebbende.
Artlkel 21 Geldgheidsduur van cedi|caten
l . Eenc|écaat v|œugœlùveidvoor p|sagie|schep| en eenvili|ei|cedéù|t
voor p|sagi|schep| hebben een geldighei|duur van eenjaar. Alle overige cediscaten
hebben een gelé|ei|dum van vijfjaar.
2. Het Hoofd va!l de Scheepv||pectie kan cmliGcaten afgeven met een kortere
geligheiàduur (1an in het eerste lid bepaald ù|dit'n nog niet alle ontivzoek| 11aar Zjn
genoegt'n zijn voltooid of indien hj nog niet over alle door hrm gevraagde gegevens van
het schip |schikt.
Artikel 22 Vernieuwlg van certïcaten
Na de voltooiing van een hernieuwd onderzoek is het nieuwe certiâc|t, in afwijking
van artikel 2 1 eerste lid, geldig vanaf de datum van voltooiing van het hernieuwde
onderzoek tot:
a. indien het een veilighei|c|ifc|t voor een p|sagi|sschip betreh: een (Iatlurl niet
later dan twaalf mnanden na de vtrval|tum van het |stnnnde cmliscaat;
b. voor alle andere ceditkaten met uicondedng van het ||o|teits|c||t en het
veilightii||ntc|iscut: een datum ni|t later dan vijfjaar na de velvgddat= van
het btstamlde certisc|t.
Artikel 23 Herstel van de geldigheid
Indien de geldigheid van een certifkaat is vervallen omdat eenjwlj|s, een tussentij|
of een periodiek onderzoek of en onderzoek van de romp Jun de buite|jde door
o|t|digheden die buiten de |cht van de eigenaar of de kapitein van het schip Zjn
gelegen, niet bklnb'n de (Iaarvoor gestelde ttvmjn heeft plnnfsgevond|, kan het Hoofdvan
de Scheepv||pectie de geldigheid van het certiscaat herstellen irlllitxh akm' Zjn rlwq|il:g
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bij een ùwpectie voldoende is gebleken dat het schip voldoet nnn de des||r|ende eùqen.
Artilœl :4 Vernieuwlg van ce|e|iteltsd|cumehten en ve|ghei|managementce|tlcaten
1 . Na de voltooiing van een hernieuwd ondefzoek is een nieuw confo|teiûdoc|nt
ofeen nieuw veilighei||age|ntceniEc|t, in afwil-king van artikel 21 , eerstelid. geldig
vanaf de datum van voltooiing van het he|ieuwde onderzoek tot een (Ltttlxn niet later (1an
vijfjaar na de vel-œdatum van het bestaande document ond|scheid|ljk certi|c|t.
2. Wanneer een hernieuwd onderzoek voor een confo|teitsdoc|ent of voor een
veiligheiï|v|ntce|i|c|t wordt voltooid na de velval|tum van het lrtstaande
doctlzlxnt of ceniscaat. is lwt nieuwe document of certiscaat geldig vanaf de datum van
voltooiing van het onderzoek tot ten hoogste vjfjaar na de ve|aldatum van het |stnnnde
document of certi|cut.
Artikel 25 Verlenging geldgheidsduur certi|caat
Indien een hernieuwd ondelzoek ù voltooid en er geen nieuw certitk|at kan worden
afgegeven of aan het schip kan worden verstrekt voor de vel-œtlat| van het ilestaande
certiscm:t kandegene diehet on|oekheeh uitgevoerd||e| |tek|lgpl|tsen
op het llestamlth certi|cut. In dat geval wordt het cœtificmqt nog al geldig aangemerkt
voor een tjdvak van ten hoogste Wjf mnnnden na de verœlLzt|
Ardkel 26 Schip niet in een haven
Indien een schip Zch op het tjdstip waarop een ceïtitkaat Zjn geldigheid verliem niet
in een haven bevindt waar een onderzoek kan plnnfqeœn, knn het Hoofd |all de
Scheepv||pectie de gelélei|du| van het certiscaat verlengen voor zen tijdvak van
ten hoogste drie mnnnden te einde het schip in staat te stellen zjn reù 11aar de haven waar
het ziwordenond|zocht te voltooiœ Het schipmag diehavoniG vœlatenzondernieuw
ce|iscaat.
Artikel :7 Kerte reizen
De geldigheid van een certiscaat dat is afgegeven ten |hoeve van een schip dat korte
reizen mnnt't en wam'van de geldigheid niet reedq uit anderen hoofde is verlengd, kan door
het Hoofd van de Scheepv||pectie voor ten hoogste een mnrmd worden verlengd. Na
de voltooiing van het hernieuwde onderzoek is het nieuwe certiscaat geldig tot:
a. indien hd een veili|||ce|éc|t voor een p|svie|scbip |treft: een (1%| niet
later dnn twaalf n'sqnndt!l na de oorspro|eljoe verv||t|v| llet |stnnnde certécaat;
b. voor alle andere c|itkaten: een datum niet later dan vijfjaar na de oo|pro|elàxe
venaldatum van het bestnnnde certiscut.
Artikel 28 Bilzondere omstanigheden
Indien in verband met schade aan hd sœp een hernieuwd onderznek lleeft
pl|tsg|on| nu dan drie mnnnden voordat een certiscaat Zjn geldiglwid verliesq kan
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het Hoofd vml de Scheepv|lsp|tie a|ijken van de artikelen 22, 26 en 27. In (lat geval
is het nieuwe certiEcaat geldig tot:
a. Zdiea het een vdlighei|c|i|c|t voor een p|sagi|sschip betreft: een llat'tmz niet
later (1an twaalf rrwmnden na de datum van voltooiing van het hemieuwde onderzoek;
b. voor alle andere c|ifcaten: een (latmxl niet later dim vijf jaar na de datum van
voltooiing van het hernieuwde onderzoek.
Artikel 29 Extra (mderzzaek
Indien een jaarljks, een turksentdé of een periodiek onderzoek is voltooid voor de
nqnvang van het tjdvak wnnnn' het dient plaats te vinden, worden er één of meer
a|llodej|làve, tussentj|e of periodieke ondmzoeken venicht op zodanig gekozen
tij|tippen dat de nlaxhllum periodtul tussen de voorg|ckev ondmzoeken niet worden
ove|cgeden.
Artikel 30 Venallen van tle|i||ten
Een certilkaat van d|gdelj|dd verliest zijn geldigheid indien het schip wordt
onttrokken Jlnn de bestemming die het had ten tijde van de afgifte van t1at cmliscaat.
Artikel 31 Handhaving van de tneatand na (mderzoek
Nadat een onderzoek al |doeld in de artikelen 1 1 tot en met 16 is beëindigd wordt de
toestand van het schip voor zover het ondefwoïwn is geweest nan een onderzoek
gehan|aafd in overeenst|g met het bepaalde W of krachtens dit |sluit en in
overeenst|g met de regels vanhet |s/ke|ende kl|seb|eau. Zonder voorafgn|de
to|temming van het Hoofd van de Scheepv|lspectie, ondcscheid|lijk van het
desbdre||œ klassebu=u Zdit'n dit het onderzoek heett uàgevoerd, n| geen
vbqaderùtg in de toestand van het schip worden aangehacht voorzover deze toeàt|dnnn
het ondel-zoek was onde-open.
Artlkel 32 Wilze van handelen bij schade
1 . ïndien een schip schade heeo opgelopen of zich iets heeû voorgedaan waardoor het
vermoeden rjst dat schade dan wel een gebrek is ontstnnn wmardoor de veiligheid van het
schip aan wel de deugdeldkheid of de volledigheid van de reddin|ddel| of van de
andere uitrusting kan zijn beïnvloed, licht de kapitein zo spoedig rnogelàik de
Scheepv|inspectie in. lndien het bedoelde voowal betrekking heeft op de romp of de
machine- en elektùsche installati| en een kl|sebureau het onderzoek, bedoeld in ariikel
7 heeft venicht, licht de kapit|ntevens het d||tre|ende klaseb|eau in. Indienhet schip
7
zlch buiten het Koninkrjk bevindt, ditl:ml tevens de bevoegde autoùteit| van de
eerstvolgende
haven te worden ingelicht, dan wel de auto|teiten van de haven waaîin het schip Zch
|vindt.
2. Indien het schip Zch in een haven bevindt rnag de reis niet worden voortgezet voordat
de kapitein van de Scheepv|i|pectie of van het desltre||de kl|sebureau een
verklaring heeft ontvangen, inhoudende dat eventuele he|telllgen naar behoren Zjn
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geschied of dat de rek zonder llezs:| voor de veiligheid van het schip kan worden
voongezet, voorzover de ter plaatse bevoegde |todteit|zchiet tegen voortzdtzg van
de reis verzetten.
Artikel 33 Toepn|dng op niet werktuiljk veeubewog| sdœpen
De artikelen 3, eerste en tweede lid, 4 en 5 Zjn niet van toep|sing op niet wcktuigltx
voolb-ogen schepen.
D
In artikel 35 wordt Gdoor éénder door O| erkendt p|iculiere onœ|oeklpbu|a|>)
vervangen door: door een kl|seb|au.
E
De artikelen 36 en 37 vervallen.
F
Artikel 43a komt te luiden:
Artikel 43a Voo|enœgeh voor pellelt
l . Tnnkq en andere ruilntb.n die niet te allen tijde toegsnkeljk zijn, mjn uitgtnzst met een
voolqienhg voor peilen.
2. Als voordening voor peilen worden a|gemerkt:
a. pei|chtlgen ingericht voor aflezing op Otand, waarbij de aflezù)g van de diverse
te peilen 1-1:11|0 op een centrale plaats geachiedt,
b. peilechtlgo in de vorm van peilghzen,
c. peil|chœg|, geen peilglazen Zjndt, ingericht voor aflezing Jdnn of in de directe
nabijheid van de te peilen rukrlten, en
d. peil|chtlgen in de vorm van peilpjpen.
3. Indien een peillùchtlg als |doeld in het tweede lidy onder a of c, wordt toegepast,
is deze van een goedgeke|d type. Bj mimkteùële regeling kllnnt'n nndare regek worden
gesteld voor de const|ctie en aanleg van pe||chteen als |doeld in het tweede lid,
onder a.
4. Indien een peil|chtlg als |dbeld in hrt Geede lii onder a, wordt toegep|t, is de
d||trefende tnnk of nlhrlte tevems uitgerlât met een voorzienàg voor de controle van
het juiste vloeistoliveau.
5. Het vierde lid ù niet van toepassing op lcleintq'e tnnkq 1net Kbegrip van sludge-,
bufrer- en lekolietnnkq s||olievooptnnkq koelwater- en kttelwate||s alsrl'lede
vullingen van laa|imten.
6. De voorzenîng voor peilen op de vuningen van laaœukl|en best|t uit een
pil|chting als bedoeld ia het Geede lid, onder a, c of (1.
7. Indien een tnnkschip is uitgerust met een Ze|g|spteen is de peil|chthg voor de
Ladkennùrq vml het gesloten type.
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8. De voorzenlgo voor peilen van lndingtanb aan boord van gas- en
che|cii|tnn|qche| voldoen nnn Nj eisteriële regeling gestelde nadere |gels.
9. Waar peilpijpen worden toegepast, komen deze zo veel mogelîjk op een veilige en
toeg|keltke phatq uit boven het ej|erddek, op een p|sœ|schip tt'vt'r:s ix|vœl het
schottendek. Waar redelilxe-ijs niet nqn deze eis kan worden voldnnn kan het Hoofd van
;
de Scheep||p|ie toeennn dat ko||epeilpijmnwordotoeg||t. Korte peilpijpen
die onder het vli|orddek of op een p|svi|schip onder het schottœdek uitkomen, Zjn
voorzien |e|zelRluit|deînln. Inéenœt|ks k|d|evloekto|enbeud|, wordt
tevens voldaan nnn het bepmqlde in artikel 15, leden 2.6, 3 en 4, van bijlage IV.
10. Onder lr|ilpiip| zjn stootplutjes |gebracht.
l l . Indien peilpjpen door lnadnl|ten worden gevoerd, zijn ze aldmm't.ll aan dekzodanig
rzodanig sterk dat zij door het v|chuiven van lndl'ng niet kunnen worden
beschermd o
Nschadigd.
12. Indien op |naated|ks peilpjpen zjn |gebracht, refken deze t| rrlùlste 15 cm
boven het dek.
G
Mikel 45 wordt gewjzigd al volgt:
1 . In het zesde lidy onder a, wordt tœen onderzoek als bedoeld in het eerste lid, onder a
of d van artikel 6 van dit besluitp verv'mgen door: een eerste of een Ilemieuwd onderzoek.
2. Het zesde lids onder b, komt te luiden:
b. Ondmzoeken aan lihen en roltrappen worden verricht door een keu|gslst|tie,
nnng-ez|k|ht| artikel 5, eerste lid van de Wet op dege|ljkewerktuig|s ofdoor
een kl|sebur|u.
H
Artikel 5 1, tweede lid, komt te luiden:
2 Uit een certisc|t, afgegeven na een onderzoek, dient te blijken dat de nnkers en
:
kettmgen voldoen aan de regekq die ter zake zjn opg|teld door een kl|sebureau.
I
In artikel 66, vierde lidy wordt Gdoor één der door Ons erkende p|iculiere
onde|oekingsburea|y: vewangen door: door een kl|sebureau.
.1
In artikel 67a, eerste lid, wordt Gde bellinproef als bedoeld in artikel 9 van dit |sluithï
velNangen door. de hellloroef als |doeld m artikel 12 van dit besluit.
K
Artikel 92a Hefwerktulgen
Uit een cmliscmat, afgegeven na een onderzoek, dient te bljken dat de hefwckuig|
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die niet reeds Pachtens de ||i|o|t|éledowG aan toezicht zijn ondemorpen en
die worden gtbruikt voor bergings- en co||ctiew|kymnmheden voldoen aan de regels
die ter zake zijn opgesteld door een kl|seb|eau.
L
Artikel 95 wordt als volgt gewjzigd:
1. Het derde lid venalt, onder vernummeeg van het |ierde, vijfde en zesde lid tot derde,
vim'de en vijfde lid.
2. In het vierde lid (nieuw) vervalt de Iaatste volzin.
M
Artikel 97 wordt ats volgt gewjzigd:
1. In ht't eerste, |eede en derde lid verv'alt telkens de nnnduiding ffa.>), alsmede
onderdeel b.
2. Het tiende lid komt te luiden:
10. Alle in het eerste, tweede en derde lid bedoelde nautische lstn|enten moeten Zjn
voorzien van een fabdeksc|iscut. De lstr|entm, bedoeld in het ze-sde tot en met het
negende lid moeten van :e11 goeëekeurd type op en voldoen nnn de bij |nùteliële
regeling gestelde regek.
N
Het opschriû van parag'aaf4 van Hoofdstuk V1 kornt te luiden:
f 4. Hulpmiddeletz ter voorkoming van aanvan'ngen en strandingen
O
Artikel 100 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het derde IIG onder a, wordt na Gartikel 45b:: toegevoegd: of artikel 68.
2. Het derde lid onder K komt te luiden:
!
b. Lantnnrnq dle ingevolge de van kracbt Zjnde bepalingen ter voorkoming van
lxvaringen op zee aan boord aanwezig zijn met inbegrip van alle reservel|tmos mocten
van een goedgekeurd tme zijn en voorzien van een fab|eksc|i|cut.
3. In het vierde lid wordt 441n Nederland of de Nederlan|e Antillelm vel-vangen door:
in Nederland, de Nederlan|e Antillen of Antba.
P
Na artikel 100 wordt een nieuw al'tikel ingevoegd, luidende:
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Artikel 100a Noed-sleepvoo|enlngen op tan|chepen
Ta|schepen van 20 000 ton of meer met Zbegrip vatt olie-, gas- en
ch|ciiënt|kschepen, met een |ugvenxgen als bedoeld in artikel 3, onder l 9, van
bijlage 11 zijn zowel op het voorschip als op het acht|schip voorzien van een
nood-sleepvooeenlg, die voldoet S|nn bll mlisteùële regeling te stellen eisen.
Q
In artikel 108, derde lid wordt 44va11 de Nederlan|e Antillenp telke!ls vel'vangen door:
van de Nederlan|e Antillen of van Aruba.
R
In artikel 1 1 3, Geede liA onder K wordt '-een door het Hoofd 'Fan de
Scheepv||pectie erkende sche|s|ezell|opleidlgl) velvangen door: een door Onze
Minister erkende scheepsgtall|opletding.
S
In artikel 1 1 5, eerste lid, vel-œltql de woorden lbij een in de St|lcou|t, in de
Curaçaosche Courant en in het Alondiglgsbl| van Aruba bekend te mièen regelingyx
T
In Mikel 1 16 eerste lid, wordt rteendoorhet Hoofdvande Scheepv||pectie erkende
curltkoh veîvangen door: een door Onze Minister erkende curstls.
U
In artikel l 1 8 worden de volgende wdzigingen nnngeb|ht:
l . In het opschri| wordt (fhet gehoor- en het sprnnkorg|hh velvangmz door: het
gehoororgnnn.
2. In het tweede lid verv'alt de nnnduiding 4<a.>y voor de eerste volzin alsmede onderdeel
b.
3. In het vijfde lid wordt (dhet gehoor- en sprnnborgnnnàh vel'vmlg| door: het
gehoororgnnn.
V
Artikel 1 19 wordt vel'vangtll door:
Artikel 1 1 9 Verklaringen van geschikthe|d en bekwaamheid
l . Een iederdie nnn boord van een schip etn functie uitoefent ofwc|nnmhe| venicht
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waafvoor bij of krachte| de Schepenwd, de Wet op de zeev|diploma's of het
Sch|ellgen|sluit eisen zijn gesteld, met uitzondeeg van de eisen, gesteld in aîlikel 1 l 6
van dit besluit, dient bij smnxnste|g in het bezit te zijn van een geldige verklaùng van
g|ch|theid en be|anmheid, afgegeven door het Hoofd van de jcheepv|ljpectie.
waaruit bljkt dat hj voldoet aan de eisen die in de genom'txle regelmgen ten nnnxen va:t
die functie of die werennmbeden zijn gesteld.
2, Bîj de aanvrmag van een verkLmùlg van geschikèeid en be|nnmheid worden de
k|isbewijzen en de verklmùgen orntrent diensttjd, el-valing en leehijd overgelegd
alsmede een medùche verklaring van lichameljk g|chothei; overe|o|tig de eisen
in boveng|o|de regeling|.
3. Een eerste verklaling van geschiktheid en Nkwnnmheid voor de functies of
werHanmheden van kapitein, stuurman, scheepswcktuigkunïge, marititn'n oëcier of
radio-opcator is vjf jaar geldig te rekenen vanaf de uitre|lgs|tum van het voor de
2
functie of de werkznnmheid verelste diplorna of gduigsc|h. Een vernituwde verklaring
van geschltheid en be|nnmbeid is vijfjaar geldig.
4. Voor het verklijgen van een vernieuwde verklarù!g van gœchotheid en |kwnnmheid
worden ov|geltgd:
a. een verklaring van geschiktheid en bekwnnmbeid;
b. een medische verklaling van lich|eljke geschoieil
c. één van de volgende wrklmùgen:
10. eea verklming waaruit blijkt dat de aanvrager in de periode van vijfjam., voorafg|d
nnn de mmlvrazg, ten rfliaste gedurende éin jaar dienst heeft gedaan in één van de in het
derde lid genoemde functies met uitzondmùg van de Mctie van r|io-operator, of
20. een verklaring wamlit blijkt dat de nnnvrager gedurende drie Tnnnnden on|dœllijk
voorafg=d aan de Jxnnvraag boven de voorgescïeven lninimum be|nzgssterkte
diensttijd buiteng|ts hee| behaald als wachtdoend oëcier, of
.30 indien een vernieuwde verklaring van geschotheid en be|nnmheid alj radiotor wordt gevraagd: een verklaring wamuit blijkt dat de nnnvrager in de penode van
ozera
vllfjaar voorafg|d aan de manvraag dienst heett gedaan ats radio-operator.
5. Voor de afgitte van een verklaring als bedoeld in het vierde lid, onder 1* en 2* wordt
?
mede in Jmnmerking genomen de tijd, gedurende welke de |trokkene een Snctse heeo
uitgeoefend die overee|omt met de taken die hij rlktg vervtlllml voliens het diploma dat
hij bezit en die naar hd oordeel van Onze Minister ten minste gelil||dig is aan een
functie als bedoeld in het eerste lid.
6. Onze Minùter stelt de modellen vœqt van de in het eerste Iid bedoelde verklaring en
kaa nadere regels stellen omtrent de afgiâe van die verklaùng.
W
In |ikel 120 wordt tde Wet arbeids- en rusttijden zeescheepv| (Stb. 1 973, 380)p
vervangen door: de M|iitdd|wet.
In |ikel 1309 wordt de zinsnede Gdoor het Hoofd van de Scheepv|lspectie gestelde
nadere regelsp vervangen door: door Onze Minister gestelde nadere regels.
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Y
Artikel 133 wordt gewijzigd als volgt:
1 . In het eerste lidwordt rrbuiten Nederland of de Nederlan|e âïrktillmm vel-vangen door:
buiten Nederland, de Nederlan|e Antillen of Aruba.
2. Inhet tweede lidwordt fœen haven van de Nederlan|e Antilleny) vel-vangen doorxteen
haven van de Nederl|dse Mtillen of Arutk''t): en wordt rfhet |trokken dùtdcûhoöféà,
vervangen door: de Scheepv|lspectie,
Na het opsciklifï van hoofdstuk X wordt een nieuw |ilcel Zgevoegd, luidende:
Artikel 133a Toegankeëjk maken voor enderzx|ek
De kapitein is verplicht nnn degene die een onderzoek verricht, alle |dewerking te
verltnen die deze redelijke-js bij de uitoefecing van zijn tnnk kan vorderen.
M
Mikel 1 35+ ee|te lid, kc|lrlt te luiden:
1 . De kapitel is verplicht gedurende de reb regelmatig peiling te doen nemea vml
ko|erdnmm| en van ulllingtvl en voorts van alle tanks uitgezond|d lndingnnkm nsn
boord van tnnkqchepen, gas- en ch|ciiënt|schep|.
AB
Na artikel 158 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 158a Mel|gssystemen
De kapitein van een schip is verplicht te voldoen nnn de bij mhisteùële re|eling gestelde
voorschri|| àzzalûe meldingsspte|n, v|tgesteld ovcee|o|tig dchtlilnen en criteria
van de Inte|ationale Maritieme Org|ùatie, en nnn de bevoegde lokale autoriteit alle
informatie te verstreWen die in overeenste|ng met de voo|chdâen van een dergzli.îk
systeem wordt verlaràgd.
AC
In Mikel 159 wordt Geen haven in Nederland of de Nederl|dse Antilleël vel'v|gen
door |œen haven in Nederland, de Nederlan|e Antillen of Arubap en wordt Vet
distdctshoofd van de Scheepv||pectie of nan de alrlbtœlar die deze vervangtp
vervangen door: de Scheepv|lspœtie.
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Artikel l 60 wordt gewjzigd als volgt:
l . in het eerste lid wordt Gvoor Nederland onde|cheid|ldk de Nederl|dse Antillenn
vervangen door: voor Nederland, de Nederlanie Antillen, onde|cheideïjk An)ëa, en
komt onderdeel f; 1* te luiden: '
10. van de regel|tiy, gedurende de reù, te nel'l'len peilingen, bedoeld in artikel 135w
eerste lid, van dit beslultk;
2. in het vierde lid wordt de Znmnede f|ederland of de Nederlan|e Antillenyy telkens
venrangen door (Nederl|d, de Ned|landse Antillen of Atuba|l, wordt in de derde vqlzin
lnnn het dùtùctshoofd van de Scheepv||pectie, nnn wie het toezicht op het sclnp is
opge&agenp vel-vang| door ddnnn de Scheepv||pectiehh en vervalt in de vierde en in
de vijfde volzin telkens de m'nqnede (yilet betrokken |st|ctshoofd valm.
Nahet opschrih van Hoofàtuk M wordentwee nieuwe allikelml toegevoeg; luidende:
Artikel 164 Ve|igheidsmanagemenlysteem
l . De eigenaar van een p|sagiersschip of van een schip van 500 ton of meer is verplicht
een veilighei||u|tspte|te ontwokelen entoete passenvoor de |œjfsvomGg
van de organùatie en van de schepen. Het veilighei|msnnge|tspte| dient te voldoen
aan de eùen, gesteld in bijlage Vl bij dit besluit.
Artikel l|a Medewerkœg bij onderzoek
De eigenaar is verplicht nnn degene die een onderzoek verricht alle rned-erklg te
verlenen die deze redelike|js kan vortltre:ï bij de ukoefening van Zjn |voeg|eden.
Artikel 165 wordt gewjzigd als volgt:
1 . f4artikel 1 lhywordt veîvmlgen door: artikel !2, derde lid, derde volzin, artikel 13, derde
lid, en artikel 14, vijfde lidy.
2. Onder plmatsing vanhet cijfer 1. voor de huidige tekst vanhet mikelwordt eentweede
lid toegevoegd, Iuidende:
2. Telkems indien van een schip d| romp nnn de buite|ijde zal worden onderzocht of
indien nqn het schip of nnn de werktulgen of Gtallaties h|telllgen of wjzigingen zullen
plutshebbew wordt hie|doorof vanwege deeige|tjég nnn de Scheepv||pectie
en nnn het des|ee|enœ kl|seb|eau kennis ge|eve!z ten einde de Scheepv||pectie
en het kl|sebureau in de gelege|eid te stellen hlerbà toezicht te houden.
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AG
Het opschriâ van Hoofdstuk MII komt te luiden:
HOORSTUKY| AANWLLENDE VOORSCH|EN
Artikel 1 72 verœt.
M
In artikel 174: eerste en tweede lidr wordt de Znsnede eet Hoofd van de
Scheepv|lspectlehh telkems vel-vangen door: Onze Minister.
M
Mikel 175 kornt te luiden:
Artikel 175
Overtreéng van de allé|eltn 136w 139+ 140.141, 142, 150, derde lid, 154, 158+ 160,
vierde lidy 165 en 166 is een straflvmr feit.
AK
De œlöœlen 176 tot en met 182 vervallen.
ARTIKEL H
Bijlage I van het Schpcbesluit 1965 wordt gewjzigd als volgt:
Aan artikel 2, eerste 11(1, wordt toegevoegd:
Als de voo|tevccontour boven de Iastlijn op 85 percent van de kleinste holte naar de
mal concaaf van vorm is, wordt aangenomen dat hd voor gelegen eindpunt van de lengte
en de voorzijde van de voorsteven samenvzlen met de verticale projectie van het rf|estnaar
achteren gelegen punt van de voo|te|ncontour (boven die lastldn) op die Lqstlijn.
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2. Inhet vierde lidtnieuw) wordt in detweede vohin ïreerste Iidàyv||gen door: tweede
lid.
F
Artikel 44 wordt gewùzigd als volgt:
1. In de derde volzin van het tweede lid wordt voor ode afstand van de buitenzjde van
de deklaqbà toegevoegd: de genéddelde waarde van.
2. Het zevende, ach|te en negende Iid vervallen, onder verfm|ering van het tiende
en het elfde lid tot zevendt en achtste Iid.
3. Na het achtste lid wordt, onder venmmmtùng van het twaalfde lid tot tiende Iid, een
nieuw lid to|gevoegd, luidode:
9. Indien de eisen van het achtste lid onuitvocb| Zjn, worden ten genoegen van het
Hoofd van de Scheepv|lspectie |dere voordenlgen getrofren.
G
In artikel 65 wordt ann het slot van de e|tevolzin y4otdewestkustv|zuid-Meem'
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vervangen door: tot het punt op 33* Zuiderbreedte en 790 Westml||e, vandaar de
loxo&oomn| het punt op 4 10 Zuiderbreedte en 750 W|terlenge, vaflllmar de loxodroom
naarde Puntacol'ona|unorenopchiloelsl|dop4l|47fzuiderbreedteen73ss3' Westerlengte, vand|langs denoord-, oost- en|i|ustv| Chiloe Isl|dn=het ptmt op43Q0'
Zuiderbreedte en 740201 Westerlenge, en vandaar de meridinnn van 74020' Westerl|ge
tot de parallel van 45*45' Zuid|breedte met inbegrip van de bùmenzone van de C'hiloe
vaargeulen van de meridinsn van 74020' Westerlenpe naar de westkust van Zuid-Ame|y
H
Artikel 67 wordt gewîjzigd als volgt:
l . In onderdeel 4, onder b, wordt in de eerste vo!zin 4rtot 120* Oostmlen|e en vandaar
de meridiaan van 1 200 Oosterl||ehh, vervangen door: tot l 14* Oosted|gte en vandaar
de melit:|nnn van l 140 Oosterl||e.
2, In onderdeel7, onder b, wordt de zinsnede <xinhet zuiden door de Steen|kske||
!
van de oostkust van Australiëp vervangen door: in het zuiden door de parallel van 24
Zuiderbreedte van de oostkust van Australië tot l 540 Oosterlengte, varkdaar door de
rrleùdinnn van 1540 Oosterlen|e tot de Steen|lke||g en vandaar door de
Steenbobkeer|g.
I
In |ikel 68 komt het slot van de tweede volzin van onderd|l l vanaf f<en vandaar de
Ioxodroom naar de westkltst van Zuid-Am|mà te luiden: , vandaar de loxodroom naar
het punt op 32047' Zuider|edte en 72* West|lenge en dnnrnn de parallel van 32047'
Zuiderbreedte||w-lkqt vanzuid-|ew wwbijv|priso en Santos |chouwd
worden als te liggen op de Ftmslijn van het Tropische Vaargebied en het Zome||gebied.
ARTIKEL IH
Bjlage 11 van het Schepenb|luit 1965 wordt gewàjzèd als volgt:
A
In artikel 3 vervallen de onderdelen 19 en 20 en worden de onderdelen 21 en 22
venmnvnerd tot 19 en 20.
B
Artikel 22 kornt te luiden:
Artikel 22 He|ngproef en stab|teltsgegevens van passagie|schepen en
vrac|tschepen in onbeschadigde toestand
1 . Na de hellzgproef als bedoeid in artikel 12 van het besluit worden voor elk
p|sagie|schip en elk wachtsc|iptengenoegenv|het Hoofdvan de Scheepv|loectie
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de resultaten van deze hellz|roef en voldoende nauwkemige en betrouwb|e gegevmks
|tresènde de stabilittit bj hellingen van het schip overgelegd aan het Hoofd van de
Scheepv||pectie, op grond waal'van op een snelle en eenvoudige wîjze de stabiliteit
van het schip in verschul|de geb||toœt|d| k'nn worden beoordeeld. Deze gegtvens
worden aan de kapiteùl ter thesch|klg grmeld.
2 Ten einde mogeljke wjzigingen in de wat|elnntszg en de ligging van het
ï
g-lchtsm||ut in de leœedchtlg vaîl Net legq schip vast te stellen wordt voor elk
p|sagi|sschlp met tussenpoz| vart ten hoogste vllf jaar een xr|adwelght onderzoekp
gehouden. Indlen in vergehlklg met de goedgekeurde st|iliteitsgegevens een afkvilà:lg
in de watewel|tslg van het lege schi? van meer dnn twee procent of een afwiking in
de ligging van het gewichts|||ut m de len|e|chtzg van het lege schi: van meer
dan één procent van de lengte wordt vemacht of v|tgesteld wordt het schlp nnn een
nieuwe hellz|roef onde-orp|.
3. Het tweede lid is niet vaïl toepassing op kleine vamluigen.
C
In artikel 3 1a, eerste en tweede lid, wordt 44- een erkend p|iculier
onderzoeklpbmeau al bedoeld in artikel 3 van dit besluib/ vtvvangtq| door: en een
k|seb|eau.
ARTGEL IV
Bijlage IV van het Sch|||luit 1965 wordt gewjzigd als volgt:
In artikel 3 vtzvallen de ontkv|l| 30 en 3 1 en wordt onderdeel 32 vemllmmerd tot 30.
Artikel 5, onderdeel 1.12, komt te luiden:
1 . 12 Dru|ouders voor de omlag van bl|stof en de bùwhorende appendages dienen
te voldoen aan de regels van het |s|trefende kl|seb|eau of aan de voorsc|lt| van
hçt Stoomwezen B.V.
C
Artikel 66, orderdeel l . 12, kornt te luiden:
1.12 |lkhouders voor de opslag van blusstof en de Wbehorende allp|œes dienen
te voltk)tu| aan de regeb van het d|bdrefen| œsebureau of aan de voorscieen van
het Stoomwrzen B.V.
ARTIKEL V
Aml het Schm|i|luh 1965 wordt na Wlage V een nieuwe bijlage VI toegevoegd die
als bîjlage W dit |luit ù gevoegd.
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ARTIKELVI
Biilage X bj het Schep|b|luit 1965 vefvalt.
ARTIKEL VH
In artikel 3 van Wlage XIA van het Scho||luit 1965 vervallen de onderdelen 17 en
18.
MWTKELVAI
Billage XM van het Schemnbesluit 1965 wordt gewjzigd ats volgt:
A
In m'tikel 1 wordt rfdie met goed gevolg een door voomoemd Hoofd erkende opleiding
voor gthttpeerd sche|sgezel hebben gevolgdp vervangen door: ddie met goed gevolg
eo|oro|Mlist| |k|deopleidlgvoorgektep|rdsche|sgezelheb|gwok&h;
B
Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:
1 . in het eerste en tweede lid wordt (fhet Hoofd va!l de Scheepv||pectiehà tei.elxq
vervangen door: 0| Mklùqtezi
2. het derde lid vervalt.
C
In artllœl 3 eerste lid vefvalt de hatste volzin.
D
In artikel 4, onder e, en in |ikel 5 wordt rrde in artikel 7 bedoelde kostenp telkens
vervangen door: de verschuldigde kosten.
E
In |ikel 6 wordt trHet Hoofd vml de Scheepv|zspectieh) vervangtvl door: Onze
Minister.
F
Mikel 7 vmvalt.
ARTTKEL IX
Bjlage |ï.11 van het Schepenbesluit 1965 wordt gewijzigd als volgt
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A
Artikel 4 wordt gewijzèd a| volgt:
l . In het eerste lid, onder b, wordt tœen door het Hoofd van de Scheepv||pectie
erkende cursuo/ velvaîlgen door: een door Onze Minister erkendt cursus;
2. in het eerste lid komt onderdeel d te luiden:
d. het bewijs dat de v|chuldigde kosten zjn voldnsm.
B
In artikel 7 wordt fxde kosten ats bedoeld in artikel 9 van deze bijlagehh vel'vangen door:
de vcschulégde kostmt
C
Mikel 9 vervalt.
ARTIKEL X
In artikel lnnnnhef en onder b, van Wlage XXIIA |an het Schlo|luit 1965 wordt
en doorhet Hoqfdvan de Scheepv||pectie erkende cursuslh, tellûmls v|g|door:
een door Onze Mmister erkende cttrsus.
ARTIKEL XI
De al'tikelen 6, 1 1 en 13 van Bjlage |ï111 vari het Schep||luh 1965 vervallen.
ARTGEL XH
Bjlage Xxlv van het Sch|enbesluit 1965 Rlvalt.
ARTIKELXWI
Het Viqsersv|uigo|slitz wordt al volgl gewijzigd:
A
A'm artikel 2, eerste 11|1, wordt, onder vtTvanging van de plmt aan het slot van ontlm.tleel
79 door een ptlntkormw eml nijuw onderdeel toegevoegi luidende:
80. kl|seb|e|: r||u||lkepenoonofrechap|soon, aangewezen|ht||lel
6, |eede Iid, van de Schepenwet en krachtems |ikel 6 van het Sch|en|luit 1965..
: S*. 19$9.354.||6k|j||W1|1t-31j|* 1997, S*. 62.
Het |:4.: vln dz Rœ ja Sk* isvnlmr|Hl-'lTA*/m'h@ Mi |WmiO VRVe|O Wadeœ T. s zal
P4
lwt Hvies rrwt| |i |r lnzage gel|gtl| sœkkea wor| cllgezor- iâ lw$ Ww-lbi de S|œollaas vu t3juu| 1993.
|7.
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B
De artikelen 3 en 8 en de dnnrbij behorende opschrihen vervallen.
Mikel 9 en het dam'bîj behorende opschrih komen te luiden:
Massebureaus
Artikel 9
1. Voordat eeneerste on|rzoekplœsedtykiest|eig||of||uw||eenschip
voor de regels van een bepaald k|seb|eau. Bij volgende ond|oeken worden de regels
van dat k|sebureau toegep|t.
2. Deze-=dighddv|eo|uigwordt met|re|lgtot delx,uw en deui|stùlg
|oordeeld volgens de regels van een krmlhtt'ns het eers'te lid gekozen k|seb|eau, voor
zover deze regels niet in stnjd zijn met het bepaalde Nj of klachtt%s dit besluit.
3. Het Hoofd van de Scheepv|lspectie ka!l keutùg| die zijn venicht door een
klasse|eau gelilvtell| met keuringen die Z.Y venicht door een alrlbtenar va!ë de
Scheepv||pectie.
D
Artikel 10 kornt te luiden:
Medewerklg bij onderzeek
Artikel 11)
De eigenaar, de kapitein en de schtwllgen zjn verpliçht $:.,1n degene die e| onderzoek
venicht alle medewerkzg te verlenen die deze redelijk|ijs W de uitoefenlg van Zjn
taak kan vorderen.
E
Artikel l 1 vervalt.
In artikel 13 wordt Mde |k|dep|iculiere onderzoeklgsb|eaœàyvn|g| door: het
kl|sebureau.
G
In |ikel 1 5 vervallen de woorden Mhet betrokken ést|ctshoofd vanm
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H
Artike! 17 wordt gewjzigd als volgt:
1 . In het eerste Iid wordt tçhet d|tùc|hoofd van de Scheepv|i|pectie nnn wie het
toezicht op het vaaltuig is opge|ag|hh, vefvallgen door: de Scheepv|hspectie.
2. In het |eede lid wordt fœen en de erkende p|iculiere on|zoeklgsbmeaus//
vervangen door! llet kl|sebureau.
I
De artikelen 18 en 19 en de daarbij behorende opschrioen vewallen.
J
In artikei 20, eerste lid vel-vallen de woorden 416.1 betrokken istdctshoofd vamh.
Artikel 22 wordt |ewjzigd als volgt:
1 . In het derde hd, onder 2, wordt: (|trktm| p|iculiere ond|oeklgsb|aushà
vmrvangen door: kl|seburea|.
2. In het vierde Iid wordt d|het erkende pmiculiere onderzoekzgsbureaulh vel-vangen
door: het kl|seb|eau.
L
Artikel 24 en het daarbj behorende opschri| komt te luiden:
Ceruficaat van entheff'mg
Artikel 24
Indien het Hoofd van de Schepv|lspectie ontl|etrmg vmleent, voegt hij aan het
desbetreFende certilkaat een certtscaat van ontheëng toe. De geldighei|dum van een
cel'tifkut van ontheëng kan niet langer zijn dan de geldigheiàduur van het certiscaat
waarop de octheëng |trekking heett.
M
Artikel 25 en het daarbij behorende opschrig vefvalt.
N
Anikel 26. tweede lid, wordt als volgt gewijzgd:
1 De eerste volzin komt te luiden: lndien de m het eerste lid |doelde ambtenaar een
;
celmticalt intrekt, deelt hij dit tefstond mede aan het Hoofd van de Scheepv|lspectie.
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2. In de tweede en in de derde volzin wordt rr|tdctshoofô| telkens vervangen door:
Hoofd.
In artikel 27, eerste lidv wordî ûeen van de erkende p|iculiere on|oeklpb|||yy,
vervangen door: een kl|sebureau.
P
In artikel 45 wordt t<een van de erkende p|iculiere ond|oeklgsb|ea|hh velvangen
door: een kl|seb|au.
Q
Artikel 47, tweede lid, komt te luiden:
2. Indieneenb|roeegbuitenNe|l|d, deNed|||eMtill|of|bapl||edt.
dienen de |proeegstoestell| door een in het betrokken lalld bevoegde instantie te Zjn
geilkt. Een geldig bewijs hiervan wordt overgelegd.
R
In artikel 49, derde lid, wordt kreen erkend pmiculier ondczoekzgsb|eauyà vel-varlg|
door; een k|sebureau.
S
In artikel 52 wordt (dlet betrokken |dçtshoof|h velv|gtvl door: De lhb|rokkt|
ambtenaar.
Irlartûœl 57, vjfde lid, wordt: tde |kodepmiculi|e on|zoekhgsbt.-'.qhh|g|
door: de kl|seb|ea|.
U
In artikel 74, derde lids wordt ûeen van de t'rkm)tle p|iculiere ondtrzoe|gsbure|àh
vervangen door: een k|seb|eau.
V
In allikelr, |ee|rnd|delid, wordt ftde|kende peculiere ond|oeklgsb|ea|hh
telkens vel'vaxhgo door: de k|seburea|.
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W
Artikel 97 wordt gewijzigd als volgt:
1. In het eerste lid wordt (|het d|/tre|ende erkende p|iculiere onde=eklgsb|eaulà
vewangen door: het desbetre|ende k|seb|eau.
2. In het tweede lid wordt çdzet |trefrende erkende p|iculiere onderzo|gsb|eau/h
vervangen door: het des|tref|œ kl|sebmeau.
X
Inartikel 128 tweede lid, wordt Geen van de erkendepmiculi|eon|oe|pb|ea|l)
Y
In Mikel 129 eerste lid wordt xxeen van de erkende p|iculiere onderzoeklgsb|ea|h:
vervangen door: een k|seb|eau.
Z
Het eerste lid van artikel 275 vervalt, nllanetle de amlduiding 2. voor het tweede Ed.
M
1!1 |ikel 286 vervallen de woorden r<het betlollkœl |triœhoofd vamà.
M
De allikelen 297, 302, 304 en de dam'lyj behorende opulriften vervallen.
AC
In artikel 312 wordt Gde kosten als bedoeld in |ikel 3 l4y> vel'vangen door: de
v|chulégde kosten.
M
MAel 3 14 veîvalt.
ArtAel 320, vierde lid, vervalt.
Artikel 343 wordt gewijzgd als volgt:
1. In het vjfde lid vm-vallen de woorden (fhet |dctshoofd vamx
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2. In het zesde lid vervallen de woorden rdhet betrokken dùictshoofd vanhh
3. Het zevende Iid vervalt.
AG
Het opschrift van hoofdstuk 16 ko!nt te luiden:
HOOFDSTUK 16 STRMBEPM|G
Artikel 353 kornt te luiden:
Artikel 353
Overtrl|g van de aTloelen 322, 325, 326u327, 336, derde lii 338, 343, vierde, vijfde
de 11(1, 347, 348, 348a en 349 is een stratbaar feit.
Cn Zes
M
De |ikelen 354 tot en met 360 en de daarbj |horende opsclui|en |1%110.
ARTEKELMV
C|ifiqaten di! zijn verleend krachtem het Schm|lsluit 1965 zqals dat luidde voor
de lwerkm|e|g |att dlt |sluit worpen. zolang ZIJ hun geldi|heid met heb|n vqrloren,
nsmgemmàt ats yeldige besluiten in je zm van het Schepenbeslu|t 1965. Op dle certécaten
blijven de Npalmgen vyn dat teslmt, zoals die luidden voordat het door dit besluit werd
gewijzigd van toepassmg.
ARTIKEL XV
Het koninklîjk besluit van l 7 feblllm'i 1984, houdende erkenning van p|iculiere
ond|zoekingsbureaus, bedoeld in het Schepenbesluit 1 965 (Stb. 65), wordt ingetrokken.
ARTIKEL XVI
Het koninkljk |luit van 4 oktober l 989, houdende erkenning van p|iculiere
ond|zoeklgsbu|au's als bedoeld in artikel 9 van het Vissersv|uig|besluit (Stb. 1989,
354) (Stb. 433), wordt ingetrokken.
ARTIKEL XVH
Het koninklîjk |sluit van 3 1 janumi 1997, houdende wjziging van het Schep||sluit
1 965 en van het Vùsersv|uig||sluit in verband met de |jkswet yan 12 april 1995,
houdende wjziging van de Schepenwet (Stb. 30 1), en met de mvoering van een
geh|oniseerd systeem van onderzoek en celisce|ng (Stb. 62) wordt Kgdrokken.

0

0

Pagina 32 AKonéglgsblad van Aruba 1998 no. 33
ARTIKEL XVIH
De tekst van het Sch|enb|lit 1965 wordst zonder de bjlage en in het Staatsblai het
PubllcatieblM v| de Nederlan|e Antillen en llet A|on|glpbl| van Aruba geplaatst.
Voor de plaatsmg In het Staatsblad wordt deze door Onze Minkter van Verkeer en
Waterstaat ov|gebr|ht in de geldende spelling.
ARTIKEL XIX
1 . De mlikelt'll van dit besluit treden in werking op een bij konùlklis besluit te Irepalen
tjdstip, dat voor de vmchillende arrlelm| of onderdelen daaîvall v|chillend kan worden
v|tgesteld.
2. In afwijking vanhet eerste lidtreedt artikel ly onderdeel Cy ten smnzien van de artikelen
3, eerste en tweede lid, 9, 10, 19, eerste en derde Ed, en 24 van hd Schepen|sluit l 965,
en onderdeel AE, in werking:
a. voor ro-ro-ve||t| al bedoeld in verorening (EG) nr. 3051/95 van de Raad van
de Europese Unie van 8 december 1995 betreFende een veiligheià|leid voor
ro-ro-p|sagi|schepen (PbEG L 320) die Ntderlan|e havens aandotn en voor de
eigenaren daarvan: met ingang van de |g na de datum van uitgi|e van het Staatsblad
wnnrl'n dit l|esluit wordt geplaatst,
b. vooralle Md|ep|seie|sch|o, voorolie-, che|c|i|n- |g|tnnk|s,bukc|e|
en hog|neïei|-wachtsch||n van 500 ton of meer: met ingang van 1 juli 1998, en
c. voor alle ovelige waçhtschepen en |oreenhed| van 500 ton of meer: met ingang van
l juli 2002.
3. Eveneens in afsvjkàlg van het eerste lid treedt artikel 1, onderdeel P, in werking:
a. voor tnnkqchtwn van 20 000 ton of meer, gebouwd op of na 1 januari 1996: met
ingang van de dag na de (Latlz!n van uitgi|e van het Staatsblad wnnrin dit besluit wordt
gtplaatst, en
b. voor alle overige tnnkqche|n: met ingang van 1 jalllu'ci 1999.
Lasten ep bevelen At dit besluit Mt de daarbj |horqnde nota van toelichtlg in het
Stmatsblad In het PublicatieblH van de Nederlanïe Antlllen en in het ARonégzpblad
en ATMIAa zal worden geplaatst.
's-czrav|ge, 18 december 1997 Beatrix
De Minbter van Verkeer en Waterst|t,
K Jo|ts|-Lebbe
Uitgegeven de negenen|ntigste decmnber 1997
De Minister van Juslitie,
W. Sorgdrager
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BIJLAGE
BIJLAGE Vl |TEMATIONALE VEILIGHEIDSCODE VOOR DE
SCHEEPVAMW EN TER VOORKOMING Vu WRONTM|IG|G
(|TEMATIONM SAFEW MANAGEMENT (ISMFCODE)
(Veiklœid| en venu|gspreventievereisten)
VOOR|OORD
1. Doe! van deze Code is inte|tion|e veiligheiino|en vast te stellen voor de
scheqwaart en ter voorkonéng van verontrelieg.
2. De Vergadming van de IMO hee| Resolutie A.443 (M) aangenonr, waarbj alle
regtràlgGl wordt verzocht de nodige Mappen te ntqràen om te garanderen dat de lc|iteù|
Zch|hoorlilxk| lcwijten van zjn v|||oordelj|ed| met lhetre|ing tot de veiligheid
op zee en de |schernéng van het zee milieu.
3. De Vergade|g heeâ tevens Resolutie A.680 (1-8 aangmmmena waarbij no de
nooi-r|âL erkend wordt van een behoorlj'k georg|iseerd beleid ten einde tegenoet te
kunnen komen a| de lreoefttn van zeevarend| wier taak het is de voorz|ingo voor
veiligheid en |lieu|sche|g op een hoog peil te brengen en te houden.
4. De Vergadedng |seft dat er altjd onderlinge ve|chillen tussen rederijrn en
sche|së|r| zullen be.stmml en dat schepen in demeest uh=lopende onwt|é|ed|
worden gebnzikt, reden waarom de Code op algenwvle beginselen en doehtelllg|
geb|eerd îs.
5. De Code is met het oog op een I'UM toep|slgsgebied in algtnzwqle tellrlen
gefo|uleerd. Uiteraard z.al op de verschill|de |li|nivea| nan wal dnn wel smn boord
een uiteenlop|de rnate van bekendheid met de mangegeven punten vereist zijn.
6. Wil egn veilighei||leid succes hebben, dan is het in de eerste plaats nodig dat de
be|ijfsleidlng hier achter staat. In zaken van veiligheid en ve|illgspreventie zijn het
de inzet, de vakkennis de mentaliteit en motivatie van de betrokkenen op alle niveaus die
het uiteindelijke resultaat bepalen.
1. ALGEMEEN
1.1. Dermities
1 . 1 . 1 . Met rfhtemational Safety Management (ISM) Codep, wordt de door de
Vergadming goedgekeurde int|ationale veilighei|code voor de scheeraart en ter
voorkoming van verontreliglg |doeld, zoals eventueel door de IMO gewjzigd.
1 . 1 .2. Onder dfrededjhh wordt de scheepseigen| verstaan, of iedere |dere org|isatie
of persoon, zoals de rnqllagtq' of de ro|bewachter die de vc|twoordelijkheid voor het
getm;ikL van het schip van de scheepseigen| hee| overgenom| en die Zch door deze
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ver|-oordeljueid op zich te nemen, bereid heeft vt'rlclavd alle uit de Code
voonvloeiende plichten en v||twoor|lij|e|n op Zch te nemen.
1. 1.3. Onder t|ovchei|h, wordt de regering vtrsfnnn van de Staat wm'v'vaîl het schip de
vlag mag voeren.
1.z. Doebte|gen
1.2. 1 . Doel van de Code is de veiligheid op zee te veczekeren en te bereiken At er
nielwal:d gewond raakt dat er geen mensenleve| verloren gaan en dat er geen schade nnn
het milieu - met name het zee milieu - en aan eigtmdonm| wordt toegebr|ht.
1 .2.2. Met haar veilighd|beleid dient de rederij onder meer nu te streven:
1 . dat er aan |ord veilige methodes gehantterd worden en de werko|eùng veilig is,
2. dat ervoo||lg| terbesche|gteg| alle bekende gevaren worden |gebracht,
en
3. dat de bij het wal- en |ordp|oneel aanwezge kenntq van veilighei|proced|es
vooldurend verbeterd word j waaronder ook de voorhreiding voor zowel nwt veiligheid
als |lieubesche|g snmMb|g|de noodûuati| valt.
1 .2.3. Met dit veilileiï|lei|spteem moet bœ'eik-t worden:
1 . dat er in over|t|ml'ng met de bestaande regeb en voorsciz|| wordt gewerkt,
en
2. dat de door de IMO, de overheid de kl|sebureaus en org|ùaties van
scheepvaa||d|t|e| aanbevolen codes |chtsnoer| en nor|| ùz nnnnnerk|g Nzorden
gGlomen.
1.3. Teepasslng
De vereisten van de Code kunnen op alle schepen worden toegep|t.
1.4. Fuctionele vtreùqten voor eenveili|ei|/lei|spte|tsfelM||t System;
SMS)
Iedere rederij moet een veilighei|belei|srteem (SMS) ontwHelen, uitvoeren en
onderhouden wnnrin de volgende âmctionele vereù4:en Zjn vtqwerk't:
1 . een beleid voor veiligheid en |lieubesche|g;
2. instructi| en procedures tot wa|borging van veilige wckmethodœ aan |ord en ter
theschen|g van het milieu, in overeenste|'ng nwt de |Nsrefende ht|ation|e
wetgeving en met die van itet land wiens vlag gevoerd wordt;
3. duideljk afgeb|ende gezus|hou|g| en com|icaéekannlœ t|sen wal- en
|ordp|soneel en tussen de leden van dit Jhersoneel onderling;
4. procedures voor het rapport|en van ongevallen en intlreuken op de bepalingen van
de Code;
5. llrocedur| om de trtrokk|en op nooiit|ti| voor te bereiden en in st|t te stellen
hierop te reageren; en
6. procedures voor Zteme controle.s en beleitlsh|enlg|.
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z. VEILIG|DS- EN MKWUBESCM||GBELED
2. 1 . De rederij moet een veilighei|- en |lieubesche|gs|leid v|tstellen waaîlllee
|schreven wordt hoe de in punt 1 .2 nnngegeven doekellingen btreikl zullen worden,
2.2. De rederij moçt erop toezien dat dit beleid op alle ndml'nùtratieve niveaus zowel
aan wal als aan boord, uitgevoerd en gehandhufd wordt.
3. VE||OO|ELI|DEN EN AUTORITEIT VAN DE REDERIJ
3. 1 . Indien de voor het gebruik van het schip ur|twoordelilxe persoon of Htantie niet
de eigenaar is, moet de eigenaar de overheid van de volledige naam van deze persoon of
instantie en alle gegevens |trefrende deze persoon of hqtantie in kennis stellen.
3.2. De rederij dient precies nnn te geven hoe de ver|twoordelduedo verdœld zjn
van alle p|soneelsleden die belast Zjn met het venichten van of md het toezicht op
wer|nnmbed| in verband met en van invloed Zjnde op veiligheid en veMillgspr|de
en hoe het met de geza|v|houding| en onderlingç lxtrekkzg| tussml deze
p|soneebleden gesteld is, alsmede één en ander naar |horen te doc||ter|.
3.3. De rederij dient erop toe te Zen Ot de aangewezen persoon of personen over
voldoende |ddelen en assùtentie v|hetwipœsoneelku|| beschikkml omhun|cti|
te kunnen uitoefenen.
4. AANGEWEZEN PERSOON (PERSONEN)
Ten einde de veiligheid nnn boord |an elk schip te kunnen vm.zekbq'bm en een verbinding
tot stand te brengen tussen de rederij en het |ordpe|oneel moet iedere rederj, volgmks
!
de |hoeâen. nan de wal één of meerdere personen manwjzen die rechtstreeb 1net de
hoogste autoriteit in het bedrijf in contact kan (kunnen) treden. Deze aangewezea persoon
(of personen) mot.ttenl tevens de vc|twoordelijueid en |voegdheid krijgen om te
verifiëlwl of een schip nog nnn de gestelde veilighei|- en ve|ilinpprev|tievœeko
voldoet en çrop toezien |t er, zoals vereist. op voldoende rniddeltm en |sistentie va!t de
wal gcrekend kan worden.
5. VE||OO|ELIR|D EN GEZAG VAN DE KAPITEIN
5. l . De rederij moet duideljk de ver|twoordelijkbeden van de kapitein atllâtnen en
docum|ter| met |trekking tot:
1 . de tenuiyvoerlegging van het rilighei|- en milieu|che|ngs|leid van de rederij,
2. het motlveren van de belnnrmmg om Zch nnn dit beleid te houden
3. het geven van in duidelijke en eenvoudige taal gestelde ter zake dienende bevelen en
|tructies,
4. het controleren drln aan bepaalde eisen voldaan wordt en
5. een herziening van het SMS en het rappoleren van eventuele tekodkoego nan de
be|jgleiding Rnn de wal.
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5.2. De rt'dmnj moet erop toezien dat het aan boord van het schip geh|teerde SMS een
duidelijke verklaîing bevat waarin het gezag van de kapitein lhenat:b'ukt wordt. De rederij
moet in dit SMS ook vaqtleggen dat de kapitein het hoogste gezag alsmede de
v||oordeliveid hee| om b|luiten te nemen met betrekking tot veiligheid en
vexillgsprev|tie
en om de redeîij, zo nodig, om |sistentie te vragen.
6. MDDELEN EN PERSONKEL
6. l . De rederij moet erop toezien dat de kapitekt:
1. behoorlt'k geaiifce|d is om het bevel te voeren,
2. volledig bekend is met het door de rederij geh|teerde SMS, en
3. voldoende steun krjgt om zich op veilige wijze van Zjn taken te kunnen kAvijten.
6.2. De rederj moet erop toezien dat elk schip, in overeenste|ing met nationale en
int|tionale voorsch||, be|dwordtmet pe|oneekleden die de nodige Gali|caties
en gduigsc|ûo hebben en in goede gezondheid verkeren.
6.3. De redelij dient procedures vast te stellen om te verzekeren dat nieuwe
p|sonee|led| en met nieuwe taken in verband met veiligheid en |lieu|sche|ng
belaste p|oneekleden naar behoren met hunnieuwe Sncties vertrouwdg|t worden.
Wnn' neer het en essentieelbel|g is dat bepaalde ùls4|cties voorhet tjdstip van de atrvaart
gegeven worden, (litxlen deze, als zodanig genoemd, geregùtrecd en metterdnnd gegeven
te worden.
6.4. De rederij dient erop toe te zien dat alle bij de t|uitvoerlegglg van het door de
derij gehante|de SMS betrokken personeebleden een voldoende begrip van de
re
desbeœe||de regels, voorsc|||, codes en uchtsno|en hebben.
6.5. De rederij moet procedures v|tstellen en ikandhaven waal'mee moet worden
nagegnsn of en in hoeverre er behoeâe beataat aan extra ondmricht ter onde|teuning van
het bestaande SMS en moet ervoor zorgea dat alle betrokken ||oneelsledc deze
bijschollg krjgen.
6.6. De redeùjdi|tprocedures vast te stellenw|door de be|ningsleden voorlichting
over het geh|teerde SMS ontvangen in een werktaal of -talea die zj begrijpen.
6.7. De rederj moet elwor zorgen dat de btî|nlgsled| bj de uitvoering van hun
met het SMS verband houdende taken doeltrefend met elkaar kunnen co|uniceren.
7.UINE|GVMPLmENVOORWERKZA||DEN|BOOO
De rederj dient procedures vast te stellen voor de voor|reidlg van plannen en
inst|cties voor essentiële werbznsmheden nnn boord in verband met de veiligheid van het
schip en tervoorko|g |verontreiniglg. De ve|chillende desbetre|ende t|enmoeten
als zodanig worden omqchreven en nnn ge|alifceerde personeelsleden worden
toegewez|.

0

0

Pagina 37 AAondigzgsblH van Aru% 1998 no. 33
8. NOODSIWATœS
8. l . De rederj dient procedures vast te stellen waal-mee potentiël: nooii|atiœ nnn
boordals zodanig ku|enword| onderk|den bescluwcm enwnnrmee de indeze situaties
vereùte m|tregelen kurmen worden genomen.
8.2, De rederij dient Fogrnmmn's vast te stellen voor oefeningen ter voorb|ei|g op
noo|ituaties.
8.3, Het door de rederij geh|teerde SMS diept te voorzien in m|tregelen rnnrrnee
velzekerd kan worden dq.t iu.u,u. bçdnjf te allen tpde op Eptentieel gev|lil'ke sltuaties,
ongevallen en noo|ituatles waarb!j schepen van de redenj |rokken Zjn, kan reageren.
KMPPORTEMN ENMRYSEMNV|WBMUUN,ONGEVALLENEN
GEVâURLIRE SITUATIES
9. 1 . Het SMS dient proced|res te ommtten wx'|zviee verzekerd kan word| dat
inbreuken, ongev|len|ge|lpkesituaties Jxsln derede|jwordengerappodeerd enverder
onderzocht en gean|peerd worden met het doel de veiligheib en v|illgspreventie te
verbderen.
9.2. De rederij dient procedures vast te stellen voor het nemen van coniger|de
n|tregel|.
10. ONDERHOUD VAN SCIIIP EN UITRUST|G
10. 1 . De rederij dient procedurrs vast te stellen wnnrmee velzekerd moet worden Athet
schip voondurend in overeensteml'ng is met het tàepaall| in de d||treFende regèls en
voorscMhen, Omede met eventueel door de rederij vast te stellen bièomende verdsten.
1 0.2. Met het oog op deze vereùten moet de rederij ervoor zorgen:
l . dat er met voldoende regelmaat |pecties plaa|eden,
2. dat eventuele a|ijkingen en, voor zover bekend, de mogelijke oorynk'en hiefvoor
worden gerappon|rd
3. dat er p|sende co|gerende r|tregelen worden gdrotl'en en
4. dat er een regùter van deze actles wordt bdgehouden.
10.3. De retltrij dient in het kader van haar SMS procedurea vast te stellen voor het
nnnwijzen van ui|stlgsst|| en teclm|che systemen die tot gevamlijke shtlaties
m'mlziding ktumen geven, wanneer Zj plotseling diemst weigeren. Het SMS moet voorzien
in speciseke m'uaîegelo ter bevordedng van de betrouw|heid van deze
uit|tzgsst|k| of systmnen. De n|tregelen dienen ook het geregeldtestente omvatten
van resewevoo|ienlgen en -uitrustinggstuaen of van technische hulpsptenm die niet
voo|durend in gebruik of bedrijf Zjn.
10.4. De in punt 10.2 genotfnde |pecties, alslzœde de in ptmt 10.3 genoemde
m|tregelen moeten e|integr||donderdeel van denonrkale onœrhou|wœ|nsmbedc
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aan boord voîynmt
11. DOCUMENTATW
1 l . l . De rederij dient procedures vaqt te stellen en te handhaven voor de controle van
alle docmuœltml en gegevens die voor haar SMS van |lang zijn.
l 1 .2. De rederij moet er zorg voor drayen:
l . dat er op alle relevante lokaties geldlge documenten Sannwezig zijn,
2 dat |randeegen in doclmlent| door bevoegde p|oneelsleden geveùseerd en
,goedgekeurd worden en
i t langer actuele documenten o|ddellijk venvjderd worden.
3 . dat n e
1 l .3. De documenten ter beschrjGng en uhvotdng van het SMS kunnen met de term
(G|d|ekvoorhetveilild|lld|hywor||geuid. De des|re||œdocu|tatie
dient in de doordered|j||tg|chot geKhte||teword|b-wd. Iederschip dient
alle voor dat schip relevante documentatie ann boord te hebben.
12. |SPECTIES, HERZWN|GEN EN KVALUATIE DOOR DE REDERIJ
12. l . De rederj dient iîttmxw veilighei|controles te houden om na te gaan of de met
betrekking tot veiligheid en ve|illgsprev|tie genornt-fl mnsfregel| met Net SMS in
overeenste|ing zijn.
12.2. De rederij moet op gezette tijden het SMS op Zjn doeltreF||eid toetsen en zo
nodig herzien, zulks overe|ko|tig de door de rederj v|tgestelde procedures.
12.3. De controle.s en eventuele corëerende m|tregelen moeten in overeemqte|g
met gedocu|tecde procedures worden uitgevocd.
12.4. De met de controles belaste peooneelsleden mogen generlei binding hebben met
de afdelingen Waarop de ùlpeçtie.| betrekking hebben, tenzij omvang en am'd van de rederij
het onmogelijk rrzktm aan drze re-'el de hand te houden.
,12 5. De resultaten van de controles en h|zieningen dienen ter kennis van alle
ersoneelsleden met v||twoordclijkheden in de ge'ïnspectecrdc ardelingcn tc worden
p
gebracht.
12.6. HG met de leiding van de gelspectecde afdeling belaste personeel dient bij
eventueel gevonden teko|ko|ng| tijdig coniger|de mutregelen te nemen.
13. CERTWICATIE, VERWICATIE EN CONTROLE
13. l . Om een schip te eoloiteren dient de rededj in het bezit te zijn van een voor het
schip afgegeven confo|teitsdocum|t.
13.2. Voor irdere rederij die voldoet nnn de vereisten van de IsM-code moet door de
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overheid door een door de overheid erkende or|anùatie dan wel - narlxaxl de overheid door de regming van het land waarin de redeq haar bedrijf wenst uit te oefeneny een
confo|teitsdocu|nt worden afgegeven. Dit document moet nsnv|dword| ats lxwijs
dat de rederij in st|t is Zch nnn de vereisten van de Code te confo|er|,
1 3.3. Een exerfqllm| van dit doclzrnent moet nnn boord wordea IXw|A zodat de
kapitein het Xsgewaagd, kan tonen wanneer de overheid of door de overheid erkende
org|ùaties hiervan inzage wensen.
13.4. De overheid of de door de overheid erkende org|isatie moet voor elk schipq een
veiliyeiïmnnnge|ntc|isc|t afgeven. Bj de àfgiûevan dit certiscaat dient de ovtl'heid
zich el'van te vergewùsen dat de rederij en het leidin|evend personeel imn boord in
overeenste|g met het goedgekeurde SMS handelen.
13.5 De overheid of de door de overheid erkende organùatie moet op gezette tijden
nagaan of het nnn boord geh|teerde SMS nog altijd voldoet aan de vereùten uitgnsmde
waarvan dit SMS is goedgekemd.
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NOTA VAN TOELICHT|G
Dit besluit strekt tot vervanging van het besluit van 3 l jmmari 1997, houdende wjzging
van het Sch|||sluh 1965 en van het Vissersv|uigenb|luit in verband met de Hjkswet
van 12 april 1995, houdende wjziging van de Schepenwet (Stb. 301), en met de ilïvoerùlg
vap een geh|on|e|d Fysteemvan onderzoek en certifceeg (Stb. 62). Het ontwerp van
dat besluit werd niet g|otisce|d overee|o|tig artikel 8, ee|te lid van richtljn nr.
83/1 89/EEGv|de Rnndvan de Europese Geme|chappenv|z8 manrt 1983 betrefende
een info|ti|roced|e op het gebied van normen en techniqche voorsch||| (PbEG L
109)t. Om alsnog nsn de veplichtlg tot notiscatie te voldoen is dit |luit in ontwerp nsm
de Commiqsie van de Europese G|eenschapp| genotisceerd (zie ook kame|tu|en 11
1996/97, 25 38%.
Voor een toelichtlg op de acht|gronden van dit besluit zij ve-ezen naar de toelichtlg
bij het oorspro|eljke besluit (zie Stb. 1997, 62).
De tekât van hd beâluit is identiek Jlnn de tekst van het ingetroWen |luit, llehoud|
het volgende. In het nieuwe artikel 8, derde lid, onder b, van hd Schep||sluit 1965 ù
tlutlks ten nnnçrien van het hernieuwde onderzoek bepaald dat dit slech? kan plnn|seden
in de drie rnaalldt| voor|gnnnd Jann het verstlilœn van de gelégheièdu| van het
certiGc|t. Dit sluit tett'r nlm bj voorschrih 10, onder a, ii, van het Protocol van 1988
inznlre het Int|tionnnl Verdrag voor de |veiliging van Ilxns|lev| op zee, 1974, met
Bàilagen (Trb. 1989, 135 en Trb. 1990, 57). Het konàkli)x besluit van 3 ! januari 1997 was
nojniet Zwerking getreden, zodat deze aanpalsing snn het Protocol niet |-aaëohoe|
te Zjn,
Het on|efp|luk is op 2 septœnlx'r 1997 gemeld nnn de Comnéssie van de Europese
Ge|e|c|pp|, ter voldoenklg nnn mtikel 8, eerste |d, van de richtlijn nr. 83/1 89/EEG
(noti|catienllmmer 97/0680|). Het ù op 10 oktober 1997 teve!ls gmneld nsm hd
Secret|aat van de Wereld H|dekorg|ùati: (notiscatie|. GXBT+otiE97.653), ter
voldoening nnn |ikel 2, negende lid, van het op 1 5 april 1994 te Mnrrnbech tot stand
gekomen Verdrag ù|'take techmkche handetqbel||gen (Trb. 1994, 235). Een
nsnkonéglg van het ontwem-besluit is gqmblice|d in Stcrt. 1997, 197, van 14 oktober
1997.
Deze notiscaties zijn nooœéelilk, nangezien het besluit technische voorscMhen |vat
in de zin van richtlîjn 83/189/EEG, zoals gewjzigd. en atq bedoeld in vooînomnt|
overee|o|t. Als technùche voorscMoen kunnen worden J-ngewezen de artikelen 1,
onderdeel B, onderdeel C ten nnnx'en van de artikelen 7, 9, eerste lid, en 10, eerste lid,
onderdeel F, onderdeel H ten nsmœien van artikel 51, tweede lid, en de onderdelen K, M
en 0, onder 2, artikel 111, de onderdelen A en B, en artikel IV, de onderdelen B en C. Deze
voorsc|ûen die zonder ondeacheid van toepassing Zjn op Nederlan|e en ingevoerde
.?
producten, zljn uit hoofde van een doel|e|ode b|chenning en het |lalïg van de
openbare veiligheid en de gezondheid en het leven van personen noo|Aelijk. Ook Zjn
zij evenredig nan de met deze voorscM|en beoogde doelen. Voor zover dit besluit
kw|titatieve lvo||pcklg| of mnntregel| van geljke werking in de zin van artikel
30 EG-verdrag bevat, Zjn deze derhalve gerecht|digd ter |scherming van de
bovenldoelœ belangen.
t I.awt||ljk gewijzi|bi zicldik Q#I()/FJ:; val lmt E=4> Padenwnt = (1e Klœa vaa
œ lEurq)e.x Uuim vazl 23 |- 1994 (R|EO L 100). Fxa bimwerkk iaœgœl: îekst ja (k. ricbe is gepublic| in fllF,tè 1*7 C
78.
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De notiscati|rocedures hebben nid geleid tot wjzkingen van Net on-e-|luit.
De Mùéster van Verkeer en Waterst|t,
A. Jonû|-|bbe
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