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ARUBA
MNSTERIELE MGELmGvandc Nlinister|vefkeer|Waterst|tv|z7 april 1998,
llpudende vaststelling tarieven certécaat van geschiktheid voor o|shore support vessels
(Regeling tarieven certiscaat van geschitheid ollàhore support vessels 1 998).
Uitgegeven, l juli 1998
De minister van Justitie en Publieke Werken,
E.J. Vos
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DE NIINISTER VAN VERKEER EN WATERSTMT,
delet op artikel 72. eerste lid, van de Schepowet;
BESLUIT:
Artikel 1
Voor het onderzoek ter verkùjging van het certiscaat van geschiktheid voor het vervoer
enhet behandelen van lxperkte hoeveelheden gewnrlijke en schadeljke vloeisto|en inbulk
snn boord van ofrshore suppo:t vesseù, Zjn de volgende vergoedlg| v|chulégd:
a. voor een eerste onderzoek f 898,-;
b. voor een hernieuwd ondelzoek f 541,-.
Artikel 2
Voor de afgiûe van een extra exemplaar van het certiikant en voor de tussentijdse
vervanging van het certificut is een vergoeding v|chuldigd van f 327,-. Voor de
vervanging van het certitkaat is geen vergoeding veachuldigd indien het door een
scheepsongeN'al verloren is gegnnn.
l . Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken gtheel ofgedeeltelijk in het buitenland
worden N'enicht, worden de in deze regeling genoemde tarieven verhoogd met een bedrag
,van f 1 62 - per'uur per ambtenaar voor de reis|ijd buiten Nederland en voor de eventuele
wachttijd tijdens het verblijf in het buitenl|d. Bij de berekening van de reistijd buiten
Nederland en eventuele wachttijd geldt een maximum van acht uren per etmaal.
2. De reis- en vel'blij|osten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling
enoemde onderzoeken in het buitenland komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze
kosten worden afzondmljk in rekening gebracht.
Allikel 4
.1 Indien de in deze regeling genoemde onderzoeken geheel of gedeeltelijk moetcn worden
enicht op werkdagen tussen l 8.00 uur en 08.00 uur, op een zaterdag, op een zonçlag of
v
op een in het Algemeen Rijksabtenarenreglement (Llhm'aan gelijkgestelde dag, worden de
in deze regeling genoemde tarieven verhoogd met een bedrag van f 8 1 .- per uur per
ambtenmar.
.2 Het in het eerste lid genoemde tal'iefgeldt eveneens voor uitgevoerde onde|oeken in het
buitenland buiten de daar ter plmatse geldende |verktijden.
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Artikel 5
Indien de in deze regeling genoemde ondecoeken door de Scheepv||pectie van de
Nederlan|e Mtillen of Aruba worden verricht, luiden de in deze regeling genoemde
tarieven in het betnnlm|'ddel van de Nededandse Antillen r-edieveljk Oubï
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang va!t 1 mei 1998.
Anîkel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling taritven certiûcmat van geschikthid oFshore
support vessels 1998.
Deze regeling zal met de toelichting in de St|scour|t. in de Curaç|sche Courant en in
het A/ondigingsblad van Aruba worden geplaatst.
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTMT,
A. Jo|its|-Lebbink
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Toe|èhting
Bij rijkswet van 12 april 1995, houdrnde wijziging van de Schepenwet (Stb: 301), is artikel
i d BIJ besluit van 18 decmrker 1997, tot wj Zging van het
6 van de Schepemvet gewjz g .
Schepenbesluit 1965 en van het Vissersv|uig||sluit in verband met de ràjks'wet |an
12 april 1995, houdende wijziging van de Schepenwet (Stb. 301) en met de ilwoel-ùtg van
een geh|onùe|d systeemvan onderzoek en certiGcteg (Stb. 745), is artikel 16 van het
Scùepenbesluit 1965 gewijzigd. Deze wijzgingen treden in werking met ingang van 1 mei
1998. De yenoe|eb|ilg|vo|ns|nde|î voor de Regeling tarievence|cut
van geschlktheid ofrshore support vesseb 1997, die derhalve met ingang van 1 mei 1998
van rechtswege komt te vmvallen.
De onderhavige reyeling dient ter vefvanging van de vervallen regeling. Deze regeling is
gebaseerd op het nleuwe aftikel 72, eerste Iid, van de Schpenwet, welk artikel tevens bij
genoemde rijltswet is gewijzigd en wamin thans ù bepaald dat de Minister vak Verkeer en
Waterstmat de tarieven vaststelt voor de v|goedingeh verschulégd door degenen ten
behoeve van wie Tvel'kz|nlheden of diensten door de ambtenaren van het |trokken land
van het Koninkrijk zijn venicht.
Deîekst van de onderhavke regeling is identiek nnn de v|ilenregellg, met uivondedng
van de cheerthel.
DE NIINISTER VAN VERKEER EN WATEKSTMT,
A. Jo|tsma-Lebblk
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