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AFKONDIGINGSBL|
VAN
ARUBA
|sTEmELEuGELmG|deMzkt||verke|enWate|t|t|z7ap| 1998,
houdende v|tstelllg tarieven Schepenwet (Regeling tarieven Schepenwet 1998).
Uitgegeven, l juli 1998
De minister van Justitie en Publiekç Wtrken,
E.J. Vos
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g
DE MINISTER VAN VERKEER EN WMERSTAAT,
delet op artikel 72, eerste lid, van de Schepenwd;
éESLUIT!
lloofdstu| 1
|a|even docu||ten ge|l|seerde schepen volgens het gebarn|n|eer| Tysteen| va|
onderzoe| en ce|iEcer|g
Artikel 1
V het onderzoek van gekl|seerde p|sagic|ch|en en de verdere w|ky|mheden
oor
di voor de eerste Agifte van ce|is|ten, volgens het gehn|nnùœr| systeem van
no g
derzoek en ce|iGc|ng, is het taîief versch|égd, genoemd in ondœstsande tabek
on
Tonnage
Scheepstme tot 2000 GT 2000 tot 6000 tot v|,9000
6000 GT 9000 GT GT
P|sagiers- f 39659,- f. 62760,- te 85614,- f. 154238,schi '
Al-tikel 2
het onderzotk van gekl|se|de p|sa|e|schpen en de verdere werv|nmhee
Voor
dig voor de hernieuwde afgifte van certiscat| whlgells het geh||nOe|de SFteem
no
dm-zoek en cGlifkeeg: is het tarief ve||ulégd, genoenz in Ond|taande tabel:
Van On
Tolmage
scheepstwe tot 2000 G.T 2000 tot ' 6000 tot vanaf 9000
6000 GT 90|* G.T GT
pas agiers- f. 6983,- f. 1 1188,- f. 14106,- f 29940,schl
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Artikel 3
Vöorhdonde=ekv|gekl|s|rœwcht-ent|ch|oodever|ewck|nmb|o
nodig voor de eerste afgiûe van certécat|, volgens het gehn|nnk|œde mteem va!l
onderzoek en certifc|g, ù het tmief vœschldkd, genoemd in onderst|de talxl:
Tonnage
Scheepstwe tot 2000 GT 2000 tot 6000 tot vm119000
. 6000 GT 9000 GT GT
vrxhtschip E 10761,- f. 16965,- tl 20896,- f 26702,Olietanker E 15328,- te 21259,- f 24713,- îï 30028,c|htq'lûca- f. 20988,- t: 28214,- f 32132,- E 39404,Iiëntnnker
Oli&chemi- f. 21092,- E 28731,- f. 32649,- te 38525,caliëntanker
Gœqtnnker t: 21814,- E 29866,- f 33784,- f 41056,Artikel 4
Voorhd onde|oekv| gekl|srcde vracht-en tnnkgch||| deverderewerkz|nmhed|
nodig voor de ht'mieuwde afgiâe van ceëiscaten, volgens het geh|niseerde systeem
van onderzoek en cediGceeg, is het tarief ve|chulégi gtqloerrzl in ond|tnnnde t|bel:
Tonnage
Scheepst|e tot 2000 GT 2000 tot 6000 tot vanaf 9000
6000 GT 9000 GT GT
V|chtschip f 2822,- f 3098,- f 3222,- f. 3457,Olietanker f. 3572,- f 3901,- f. 4133,- f 4701,Chemica- f 4224,- f. 4634,- t: 4717,- f. 5153,liëntanker
Oli/chemi- E 4704,- f 53 19,- E 5486,- te 6240,caliëntankc
Gastanker te 4183,- f. 4634,- f 4758,- f. 5153,-
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Artikel 3
Voor het onderzoek van gekl|seerd nnnnem|||| en de verdere w|Hnnmheden
nodig voor de eerste afgitte |n ctvt|aten, volgens het gebn|n|eœœ mteem van
onderzoek en certisceg, is het tarief verschddk; genot'md in onderst=de taie
Tonnage
Scheepsoe tot 500 500 tot 2000 tot 6000 tot vanaf
GT 2000 GT 6000 GT 9000 GT 9000 GT
A|emersma- E 8352,- E 10787,- f 16326,- L 21639,- f 26870,tenaal met
voo|tuwing
Aamwmersnw f 1816,- AL 2860,- E 3223,- E 3285,- E 3667,terilh'tl zonder
voo|tuwing
Artikel 6
voor het onderzoek van gekl|seerd r'nnner||tv'ul en de verdere wmennmb|en
nodig voor de hemieuwde afgifte van ce|iikat|, volgtuls het gehn|nn|eœde mteem
van onderzoek en certïce|g, is het tarief verschlég; gtuloerlxl in ondœst=de tabel:
Tomuage
Scheepstme tot 500 500 tot 2000 tot 6000 tot vaïmf 9000
GT 2000 GT 6000 GT 9000 GT GT
Aapexrsma- E 1702,- f 2863,- E 3139,- E 3305,- f 3487,tenaal met
voo|stuwing
Annneme||- f 900,- f. 1341,- te 1341,- f 1341,- fï 1505,teriaal zonder
voonstuwin
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Artikel 7
Voor het onderzoek *an gek|seerde schepen, geen p|svi|sch|o, vracht- en
tnnknchemn of nnnne||M'nâl zjnde en de vbtdere wœtwnmbedo nodig Kor de
tm.ste afgtft' e vall certécaten voor deze schepen, volgens hdgeh|onkeœx systeenlv|
ondtrzoek en cmïificeg, is het tarief vers|ulégi genoemd in onderst|de tabel:
Tonnnge
Scheepstwe tot 500 500 tot vanaf tot 24 vanaf 24
GT 2000 GT 2000 GT meter meter
Supplp en te 10219,- f 12024,- tl 13901 ,suppo|chip
Special E | 1007,- E 143 13,- f. 19776,Pufl|ose Sçbip
MODU mqt f 12659,- E 18650,- f 28038,vooratuwmg
MODU E 5993,- E 8242,- f 9128,zonder
voo|tuwing
Hotelphtfo| f 5576,- f 7825,- f 9124,Sleepboot f 6764,- f. 9892,Pcsonent|- L -1 177,- E 10305,der
Peil- eq meet- fï 6532,- f. 9908,vaadul
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Mikel 8
Voor het onderzoek van gekl|seer| sclzepen, geen p|sœ|sch|m mcht- en
tnnkqchep| of nnnnen|||| zjnde en de verdere w|Hnpmbed| nodk voor de
hemieuwde |gifte van cediikato, volg| het gebnrm|e|e mteem en onderzoek
en cenisceeg, is het tmief ve|chuldkA gmhoelxz in onderst=de tabel:
Tonnage
Scheepstme tot 500 500 tot vanaf tot 24 v|,24
GT 2000 GT 2000 OT meter rnetyr
Supply- en t: 1 640,- f 28 14.- f 3008,suppo|schip
Special f 1640,- E 2814,- tl 3008,PIITPOSe SCNP
MODU met E 1846,- E 3186,- te 3545,voo|stuwàg .
MODU E 1598,- f 2782,- E 3140,zonder
voo|tuwing
Hotelplatfo| t: 1425,- f 2525,- f 2760,Sleepboot E 1641,- f. 2164,P|so|enten- E 1393,- L 1916,der
Peil- en meet- f. 1393,- te 1916,Vaartmg
Mikel 9
Voor het ttlssentd| onderzoek van de uitnksting in verband met het Wseren van het
teilighei|ceniEc|t voor gekl|se|de waçhtscio| is eea tarief verschiégd en
E 1 143,-.
Artikel 10
Voor het ttlssentjà onderzoek van de inîichting en uiynksting in verband met het Wqeren
varl het certitkjat van geschiktheid voor gek|seerde gas- en ch|ciiëntnnk|s is een
tanef v|chuldlgd van f: 1417,-.
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Artikel l 1
Voor het onderzotk van gek|seerde schepen en voor de verdere wœv|nnmbedo nodig
voœœe|a|e|c|éœ|vrbœ|deschmew is emto|hgvan 100 Sivan
de in dezr rtgeling genoemde tmit|o voor de hernieuWde afgihe van certiscato
ve|chulégi
Artoel 12
Voor het ondefzoek van gekl|secde schepen en voor de verdere wckxnnmbeden nodig
voor de Fgifïe van ctq'ùGcat| voor lxs-taande scilepen welke een verbouwing hebben
d a| is e| toeslag van 100 % van de in deze regeling gbmoerlxle tarieven voor de
on erg ,
helllit|wt| afgiâe van ceftifîc|| Rrschuled.
Mikel 13
Indien een scheepst|e niet ù opgenomen in een van de genoemde allikeltlk zal door het
Hoofd van de Scheep||pecue het tatief worden geb|eerd op het tarief van hd
sclwepstwe dat hiennee het meest overe|omt.
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Ho|fdsttlk 2
Taneven documenten niet-gek|seerde schepen volgens het geh|onùe|œ systeemvan
onderzoek en celliiiceg
Mikel 14
Voor het ondelzoek vaa niet-gek|se|| schepen en de verdere wvkznnmheden nodig
voor de hernieuwde afgdt' e van certécaten volgens het geh|oniseœde systeem van
onderzoek en ce|i|ce|g, is het tarief v|chuldkd, genotm'xl in onderst|de tabel!
Tonnage
Scheepstwe tot 500 GT vanaf .500 tot 24 me- vanaf 24
GT ter meter
Vrachtschip f 6460,- f . 9758 Armnrmers- î 6873,- f 10171 ,oatenmal Fjet
voonstuwlng
Aamymers- f 5086,- te 7899,m'|tena,al zondqr voortstuwmg
Supply- en E 6473,- f. 9751,suppodschip
Sleeplmot ' te 4377 - te 6657 .
Personenten- te 42 12 - te 649 l (j ' '
er
Peil- eq meet- te 4078 - t: 6409 yaaîlmg
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Artikel 15
Voor het onderzoek van niet-gekl|se|| schepen en de verdere werkznnmb|n nodig
het viseren van celiscaten: volgells het geh|nise|de syltecn van onderzoek en
voor
certéceeg, wordt het onderst|de tarief berekend:
Tonnage
Scheepstoe tot 500 GT vanaf 500 tot 24 me- vnnnf 24
GT ter Tneter
Vrachtschip f l 102,- f. 2103,Annnemers- f 1 144,- f 2144,n'laterim| Flet
voo|stuwmg
Ammlmel's- f. 887,- f. 1932,rrlatenaal zondqr voortstuwmg
Supplp en- f. l 102,- f. 2103,supponscïp
Sleepboot f 979,- f 1476,Personenten- E 938,- f. 1393,der
Peil- eq meet- f 938,- f. 1393,vaartulg
Mikel 16
Voor lzet viseren van het certilkmat van deugdelgueid of het veiligheidsce|Gc|t voor
niet-gekl|seerde wachtschepen in verband met een tussentijà onderzoek van de romp Rnn
de buitenzjde ù een tarief verschuligd van f 1077,-.
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Hoofstuk 3
Tatieven overige documenten
Ar6lœl 17
1. Voor het onderzoek aan boord van schepen en de verdere werk|nmbe| nodig voor
de afgifte van een schù|elijke verklaring lœachtens artikel zbù, van de Sch|enwet, is het
tarief verschuldigA genoemd in onderst|de tabel:
Tonnage in GT Zonder Met
voodstuwlg voo|stuwlg
< 24 naeter
0-< 500
500-*2000
2000-<6000
6000-<9000
9000 en naeer
2. Geen tmief is v|schuldigd indien het een sc|helilxe verklaring |trett, uitduitend
bestemd voor het rrk''tken van een proe&aart, dan wel het ondernemen van een reis naar een
haven in Nederland met de bedoeling het schip gereed te nhaken voor hd verkrijgen van
een certiscaat van deugdeld|eid.
Artikel 18
E 557,f 599,f 688,f 750,fï 790,tl 831,f 648,tl 784,tl 922,f 1025,t: 1 148,fl I 189,1. Voor het onderzoek nnn boord en de verdt're werunnmheden nodig voor de afgiûe van
een çerti|caat van ontheëng, is een tarief verschuldigd van f 667,-.
2: W anneer voor de afgihe van een dergeljk cmlificaat geen onderzoek nnn boord wordt
ultgevoerd, is een tarief v|schuldigd van f. 327 -.
Artikel 1 9
Vlmrhet verstl'ekken van een verklaring met betrekking tot ver|deling van een werkhaven
is een tarief v'e|chuldigd van te 1 90,-.
Artikel 20
Voor egn verzoek via een Nederlan|e consul in het buhenland, als bedoeld in artikel 6.
etrste Ild, van de Schepenwet, voor een onderzoek nnn boord ten behoeve van de afgifte
van één of meer cetitkaten door de autoràehen van het betreFende Iand, is een tmief
v|schuldigd van te 1 70,-. '
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Aztikel 2 1
.1 voor het onderzoek van een radio-|tallatie nnn boord van bij Lands|ord|lg van
25 juni 1953 (Pb. nr. 109) nnngewezen schepm varende Mt een zeebrief van de
Nederlan|e Antillen, en nnn boord <an sçhepen al bedoeld in |ikel 2, eerste lid, ondtr
t g en h, van de schepenwet, is het volgende tarief verschulégd:
a voor het onderzoek van een radiotelefonie-|tïlat'le :449,-;
b voor het ondefzoek wan een raéotelevase-lst|htie te 1 122,-;
' voorhet onderzoek van een G.M.D.S.S. Yio-instilatievoor |zeegebiedenAl enM
c.
:449,-;
(1 voor het ortdeczoek van een G.M.D.S.S. Odio-i|tallatievoor dezeegebied|A3 enA4
tèl 122,-.
.2 Indien het ondeczoek van een rHio-installatie nnn boord vaîi een in Nederland thuis
behorend schip geheel of gedeelteljk in het buitenlard plaats 'vmdt, ù, onvem|derd de
artikelen 26 en 27, 25% van het in het eerste lid bedoelde tarief ve|chuléqd.
3 voorhetve|trekkenvxeencenisc|t voorde|dio-instilatieùe|t|-efveachulégd
van f.327,-.
Hgofdstuk 4
Bllzondere bepalingen
Mikel 22
.1 Voor het onderzoek aan boord ende verderc werkznnmbe|nodig voor een tussentj|e
nsnpassing van een certitkmat is een tarief verschuldigd van f 667,-.
.2 Voor de werHnnmbeda nodig voor het verstre|en van extra exemplarçn van
rti|caten, voor tussentijie vervuging van ce|itkaen, nlqmede voor de afgtq' ! van
ce
rtiâcaten zonder dat hiervoor een onderzoek aan |ord van een scilip noo|akilpk ks,
ce
is per exenv'lmar een tarief vepxhuligd van f 327,-.
.3 Vea|glgv|ceni|caten, die door eenscheepsongev|vœlor|djn gegmal geschiedt
nder dat daalvoor een vergoeding versch|digd is.
zo
Artikel 23
.1 Indien de in deze regeling genoemde ondeaoeken geheel ofge&elteljk in het buitenland
worden ukgevoerd, is een nnn|llendt|ef ve|chuldigd vanf 162,- per uurper slml'lten|
voor de duur van de reis van en naar het buitenland en de eventuele wachttjd tjtY.rkq het
de berekening van de tijdsduur van de reis van en naar het buiienland
verblijf aldur. Bj
en het verblijf aldaar wordt uitgegnnn van maxilrù-zl acht uren per etmnnl.
.2 De eventuele reis- en verbl'ljfskosten van de ambtenaar ten |hoeve van de in deze
regrling genoemde onderzoek| in het buitenland korlw.n voor reken'mg van de
op||htgever. Deze kosten worden ahonderllk in rekening gebracht.
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Moel 24
1 Indiea de in deze regeling genomrxle ond|oeken geheel of ge|elteljkmoet|worden
:
ultgtvoerd op werkdagen t|kssen 18.00 uur en 08.00 uur, op e| z-atm'tkg, op en zondag
of op e| in het Algemeen Rijks|tœ||egl|t dnnrnnn ge|jkg|telde dag, is een
aanvullend tarief van ft 81,- pç'r uur per ambtennnr v|chuldigi
2. Jlet in het eelste lid genot';ïx| tarief is eveneens voor itgevoerde ondeaoeken in heî
|tenland buiten de daar ter plnnfKe geldende werktjden v|chùlégd.
Attikel 25
lnçliml de in deze regeling genoemde certitkat| door de Scheep||pectie van de
Nederlan|e Antillen of Aruba worden afgegeven, luiden de in deze regeling genoemde
tarieven in llet |tnnlmlddel vart de Nederlan|e Antillt'n respectievelgx ArubaHtjofttstA 5
Slûtbepïlgen
Artikel 26
Deze regeling lreedt in werking met ingang van i mei 1998.
Attikel 27
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tadeven Schepenwet 1998.
Deze regeling zal met de toelichtin| worden geplaatst in de Stutscour|t, in de
Curaç|sche Courant en in het A|on|glgsbl| van Anzba
DE NEINISTER VAN VERICEER EN WATERSTMT,
A. Jo|tsma-Lebbink

0

0

Pagina 13 A|onégzgsb| van Anlba 1998 no. 42
Toelichtlg
Bijrilvwet van 12 april 1995: houdende wjziging van de Schepenwet (Stb: 30t), is artikel
6 vart de Schepenwet gewjzlgd. Bij besluk |n 18 december 1997, tot wljzigmg van IIG
Sch|enbesluit 1965 en van het Vùs|v|uigo|luit in verband met de lilkswtt van
12 april 1995, houdende wijzging <a:t de Schepenwet (Stb. 301) en lnd de klvoering van
e|gehs|o|eerdesteem- onderzoek en certi|ceeg (Stb. 745), is artikel 16 vmlûet
Schvnb|luit 1965 gewjzigd. Deze wjzigingen treden in werking met ingang van 1 mei
1998. De genoemde bepalingen vormen samen de ba|is voor de Regtling talieven
Schepenwet 1997, die derhalve met Zgang van 1 mei 1998 van rechtswege komt te
vt.Tvall|.
De onderhauge regeling dient ter vervanging van de vervallen regeling. Deze regeling is
gebaseerd op het nieuwe artikel 72, eerste lid, van de Schtwnwet, welk artikel tevemq bj
genoemde lil-lçswet is gewijzkd en wnnn'n tlxnzïs is bepaald dat de Minùster van Verkeer en
waterstaat de taùeven vaststelt voor de v|goedingen, ve|chuldigd door degenen ten
|hoeve van wie werkz.'tnmheden of diensten door de ambtenaren van het betrokken land
van het Koninkrijk Zjn venicht.
In de teltst van de onderhavke regeling is een aantal re|tionele wjdgklgtll nnngevacht.
Hoof|tuk 3 van de Regeling tarieven Schepenwet 1997, is in de onderhavèe regelm' g nid
meer opgenomen, olnllat alle onder het toezkllt Fan de Scheepv||pectie valltllde
schepen nu worden geceniGceerd volgemq het geh|onùe|d systeem van ondelzoek en
cedifkeeg. In verband dnnrmee zjn de al'tikelml na hoofdstuk 3 vefnummmd. Vpor het
overige is de tekst identiek nnn de Regelùlg tarieven Schepenwet 1997, met uitzondeeg
van de cite|itel.
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTMT,
A. Jo|ts|-|bbi|
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