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1998 no. 39
AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
KONINKLIJK BESLUIT van 20 april 1998 (Stb. 239), lmudende v|tstelling van het
tjdstip van gedeeltelijke inqverkin#reding van de rijkswet van 12 april 1995, houdende
wijziging van de Schepenwct (Stb. 30 l ), en van twee dahzlrnee s|enhangende koninklijke besluiten.
Uitgegeven, 1 juli i 995
Dc n'linister van Justitie en Publieke Wet'kell.
E.J. Vos
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BESLUIT van 12 mei 1998 tot a|ondiging in llet AhqndiginpbM vaq Aruba van het
bgsluàt van 20 april 1998 (Stb. 249), houdendr va|ptellmg van het tjtlstlà| vap gedeeltelilke ln|v|kin|reding van de nzkswet van l 2 apnl 1995q. houdqndq wvzigll!g van de
Schepenwet (Stb. 30 1), en van twee dnnrrnee same||gcde konmklpke beslmten.
INNAAM DER KOMNGIN!
DE GOUVERNEUR vanAnlbw
Vamvege de Koningin de last ontvangen hebbende tot afkondùing van onderstad besluit:
BESLUIT yan 20 april !998 (Stb. 239), houdende v|ptelling van het tijdstip yan gedeelteljke mwerklpredlng van de rjkswet van 12 apnl 1995, houpendj wjmgyg van
de Schepenwet (Stb. 30 1), en van twee daarrtlee same||g|de konmklùke beslmten.
Heeft de opnerning dttal-van in het AoondiginpblH van Aruba bevolen.
Gedaan te Or|jestad, 12 mei 1998
0. Koolman
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BESLUIT van 20 qril 1998 (Stb. 239), houdende vasëtexing van het tijdstip van
ge|eelte|jke inwerkngtredhg van de Hjllswet van 12 april 1995. houdende wijziing Y'an de Schepenwet (Stb. 301), en van twee daarmee samenhangende koninkp
Wke beslulten
Wîj Beatlix, bj de gratie Gods, Koningin der Nederluden, Prinses van OranjeNassau, enz. enz. eriz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 april 1998. nr.
DGG/J 9800073 l Directoraat-G||ul Goed|envervoer, Stafafdellg Wetgeving en
Juridische Zaken;
Gelet op artikel IV van de rijltswet van 12 april 1995, houdende wîjziging van de
Schepenwet (Stb. 30 1). artikel XIX va!l het koninldijk besluit van 18 december 1997 tot
wijziging van het Schepenbesluit 1965 en van het Vissersv|uigenbesluit in verband
met de rijkswet van 12 april 1995, houdende wjziging van de Schepenwet (Stb 301) en
:
met de itwoeling van een geh|onise|d systeem van onderzoek en cenifkenng (Stb.
745) en mlikel 11 van het koninkljk besluit van 2 augustus 1997, houdende wjzigîng
van het Schcpenb|luit 1965 (impl|àtie van richtljn nr. 94/58/EG inzake het *11|11m|opleidingsniveau van zeewrend|) (Stb. 38 1);
Art'lkel 10 van het Statuut voor het Koninkli'k in acht genomen Zjnde;
Hebben goedgevonden en verstnnn:
Enig |ikel
1. De rijkswet V'an 12 april 1995, houdende wijziging van de Schepenwet (Stb. 30 1),
treedt in Werking met ingang V'aII l mei 1 998, met uitzondeng Varl artikel 1, de onderdelen C, L. M, 0, R, onder 1. S, onder 1, Y, onder 2, 3, 4 en 5, PP, onder 14 voor zover
het artikel 63, eerste lid betreâ, en onder 2, SS, onder 4, en artikel V.
' klijk besluit van l 8 december 1 997 tot wijziging van het Schepenbesluit
2. Het konln
1965 en van het Vissersvaartuig|besluit in verband met de rijkswet van 12 april 1995,
houdeùde wijziging van de Schcpcnwet (Stb, 301), en met de invoering van ecn geharmçnisccrd systccm van ondcrzoek cn ccllisccring (stb. 745) trccdt in wcrking mct ingang van l mei 1998, met uitzondering van al-tikel IV, onderdeel A.
3. Het koninklijk |sluit van 2 augustus 199 ,7 houdende wjziging van het Schepenbesluit 1965 (implementatie van richtljn nr. 94/58/E0 inzake het |nimumopleidingsniveau vïn zeevarenden) (stb. 381) treedt, uitsluitend voor Nederland, in werking met
ingang van l mei 1998.
Onze Minister yan Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat
met de daarbil behorende nota van toelichting in het St|tsblad, in het Publicatieblad
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van de Nederlanàe Antillen en in het Aoondig|sblad van Aruba zal worden geIïLhatst.
's-œave|age, 20 april 1998
Beatîix
De Minùter van Verkeer en Wat|staat,
A. Jo|tsma-Lebbink
Uitgegeven de acltten|intl'gste april 1998
De Minister van Justitie,
%9. Sorgdrager
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NOTA VAN TOELICHTWG
De rijkswet van 1 2 april 1995, houdende wijziging van de Schepen|vet, is op 13 juni
1995 in het Staatsblad (3û 1) gepubliceerd mnnr is mede in verband met de latere totst|dkoming van een nooAAehlke uitvoeùngs|tregel (een algemene maatregel van
|ksbestuur) nog niet in werking getreden.
De totstandko|g van deze uitvoeùngs|tregel. houdende wijziging van het Schebesluit 1 965 en van het Vissersv|uigenbesluit in verband met de rjkswet van 12
pen
april 1995, houdende wijziging van de Schepenwet (Stb. 301), en met de invoering van
een geh|oniseerd systeem van onderzoek en ceniscering, is onder meer vertraagd
omdat deze technische voo|chrihen bevat die - ingevolge richtlijn nr. 83/1 8WEEG van
de Raad van de Europese Gemeenschapp| - nog man de Cornmissie van de Eurbpese
Gemeenschappen ter kennis dienden te worden gebracht.
Inmiddels is dit in het kader van de Securitel-hersteloperatie gebeurd, zodat deze uitvoerings|atregel tezamen met de wijziging van de rijkswet van 12 april 1995, ter uitvoering waarvan deze strekt, per 1 mei 1 998 in werking kan treden. In het tweede Ed
van het (enige) artikel van dit besluit is voorzien in de inwerklgtreding van deze algemene maatregel van rijlbestuur. Artikel IV, onderdeel A, is van in|verkingreding uitgezonderd omdat de daar beoogde wijziging onlangs reeds is aangebracht bij het koninklijk besluit van 7 jlmuari 1998, houdende wijziging vlitt het Schepenbesluit 1965 in
verband met wjzigingen in het Inte|ation|l verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, met blllagen (Trb. 1977, 77), herijking van maritieme veiligheidsregelgeving en een aantal technische wijzgingen (Stb. 37).
111 het derde lid is - uitsluitend voor Nederland - voorzien in de insvel'kingtreding van
het kcninklijk besluit van 2 augustus l 997, houdende wijziging van het Schpenbesluit
l 965 (implementatie van richtlijn nr. 94/58/EG inzake het |nimumopleidlngsniveau
van zeev|enden). Dat besluit ù gebaseerd op de Schep|wet, zoals deze zal gelden na
inss'erkingtreding van de eerder genoemde wîjziging van 1995 (Stb. 30 1). De inwerkingtreding van dat besluit voor de Nederlanïe Antillen en voor Aruba zal kunnen geschieden wanneer de Scheepva|inspectie aldaar zal zîjn toegerast om zorg te dragen voor
de uitvoering, het toezicht en de handhaving van genoemd besluit.
Van de inssel.kingtreding van de rijkswet zijft enkele artikelen uitgezonderd. Dit houdt
op de eerste plmats verband met de indiening op korte teîlnijn van een nieuw voorstel
van rijkswet tot wijziging van de Schep|wet, |t tot strekking heeft om voor
Nederland, de Nederlan|e Antillen en Aruba elk een eigen Scheepvaaëi|pectle in te
stellen
In ït nieuwe voorstel van rijkswet vervallen van artikel I van de rijkswet van 12 april
1995 de onderdelen L (wijziging van artikel 10 Schepen|vet), M (wijziging van artikel
l l Schepen|vet). S, onder l (wijziging van het opschriâ boven artikel 18 Schepensvet),
Y, onder 2. 3. 4 en 5 (wijzigîng van artikel 26 bis Schep|wet) en SS, onder 4 (verwijzing naar het gewijzigde ogschlift boven artikel 1 8 Schepenwet) Deze onderdelen worI
den in dit koninklijk beslult uitgezonderd van de in|verkingtredlng van de rijkswet van
l 2 april l 995, mede teneinde |equente wijziging van de genoemde artikelen van de
Schepenwet te voorkomen.

0

0

Pagina 6 Aoondigingsblad van Aruba l 998 no. 39
Tptdat het nieuwe voorstel van likswet tot wijziging van de Schepenwet in verband
met de ùwtelling v:m drie aparte Scheepv|i|pecties van de Luldtn tot rijkswet zal
Zjn verheven en in werking treedt, bljven (|erhalve de huidige artoelen 10 en 1 l van
de Schepenwet varl kracht.
Datzelfde geldt ook voor mikel 26 bis van de Schep|wet. Van de mogelij|eid tot
het il'ïstell| vart een Comnéssie van Onderzoek in Arubas zoals mogeljk gemnsla door
de rijlûswet van 12 april 1 995, zal voqralsnog geen gebruik worden Semnnk't. Het lig| in
het voornemen om deze Cornmissie m te stellen tegelijk met een elgen Scheepu|lspectie in Aruba, die dan het voorbereidcd onderzoek voor de Commissie van Onderzoek in Aruba kan venichten. Aangezien het doen van onderzoek naar scheepv|ongevallen ingevolge artikel 3 van het Statuut voor het Koninkrijk geen nnngelegenheid
van het Koninkrijk is, behoeft het instellen van een Commissie van Ondelzoek in Aruba
niet bij rijkswet te worden geregeld, n'ubu' kan dit eenvoudigc bj I|àverordening van
Aruba geschieden. '
Totdat Aruba een eigen Cornmissie van Onderzoek heeû ingesteld trtmgeeï't de Commissie van Onderzoek in de Nederlan|e Antillen tevens als Commissie van Onderzoek
ten aanzien van schepen die varen met een zeebrief van Açpba. Dit is geregeld in artikel
3 van het Protocol iltzake scheepvam, behorende b!l de Saenwcklgsregelzg
Nederl|dse Antillen en Aruba.
Op de tweede plaats is van de inw|kingtreding van de rijkswet van 12 april l 995 uitgezonderd artikel 1, voor wat betreft de onderdelen C (verv|ging van artikel zbis), O
(wijziging van artikel 13), R, onder 1 (vervanglg van artikel 17, eerste lid), en PP, onder 1 , voor zover het artikel 63, eerste lid, betreft, en onder 2. Dit houdt verband met het
f'eit dat op 1 jmmll!i 1998 in werking is getreden de rjlûslet van 6 november 1997 tot
aanpassing van enkele rjkswetten aan de derde tranche van de Algemene we! bestuursrecht (Stb. l 997, 5 1 1). In deze rijkswet is onder meer de Schepenwet gewijzigd. Bj de
formulming van déze rjkswet is uitgegnnn vaft de tekst van de Schepenwet zoats deze
zou luiden na in|verkingtreding van de rijkswet van 12 april 1995. Nu deze inwerkingtreding niet voor l januari l 998 heelt plaatsgevonden maar eerst met ingang van 1 mei
1 998 zal plaatsvinden, zijn sorrtlnke onderdelen van de rijkswet van 12 april 1 995 achterhaald. Inwel'klgtreding zou de wjzigingen die in de Schepenwet zijn a|gebracht
bij de wet van 6 november 1 997 weer ongetkkh'm maken.
Eveneens is van inwerkingtreding uitgezonderd artikel V van de wet van 12 april
l 995. Dat anikel bevqt een opdracht tot publicatie van de tekst van de Schepensvet.
Abusievelijk is dmhàrb!l echter nagelaten te bepalen dat de tekst voor de plaalsing in de
geldende spelling zal worden overgebracht. Gelet bovendien op het feit dat de Schepenwet naar venvachtzg op vrij korte terz'njn wederom zal worden gewijzigd ligt het voor
de hand dat een tekstpl|tsing thans achtenvege Nijû,
De Minister van Verkeer en Waterstaat
A. Jo|itsma-Lebbink
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