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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
REGELmG van de Minister van Verkeer en Waterstmat van 17 augustus 2000 tot wijziging van de Regeling IBC-Code Schep|besluit 1965 (impl|entatie resoluties
MSè.50(66) en MSC.58(67) tot wijzigmg van de Intemational Code for the
Const|ction and Equipment of Ships Carrying Dangerotls Chemicals in Bulk).
Uitgegeven. 1 5 maart 200 1
De minister van Justitie en Publieke Werken,
P, E. Croes
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DE MFNISTER VAN VERKEER EN WATERSTMT,
Handelende in overeenste|ng met de Minister van Verkeer en Vervoer van de
Nederlan|e Antillen en de minister van Vervoer en Comunicatie van Aruba;
Gelet op de artikelen 5, tweede lid, 8, vijfde Iid, en 130g van het Schepenbesluit 1 965|
BESLUIT:
Arnkd 1.
De Regeling lBC-Code Schep|besluit l 9651 wordt als volgt gewijzigd:
A
Anikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
l . Onderdeel a van het eerste Ed komt te luiden:
a. IBC-Code.' de als bijlage bij deze regeling opgenomen Intemational Code for the
Construction and Equipmcnt of Ships Carrying Dangerous Chernicals in Bulk, vastgesteld bij resolutie MSC.4(48) van 17 juni 1983 van de Maritieme Veilighei|co|issie
v:t!: de Inte|ationie Maritieme Orgmùsatie (IMO), zoals deze code laatstelijk is geNvllzigd overeenko|tig rzsolutie MSC.58(67) van 5 december 1 996 van de Maritieme
&'eilighei|co|ssie van de IMO; .
2. Aan het tweede lid wordt, onder velwanging van de punt aan het slot van onderdeel h
door een puntkolrmw een onderdeel toegevoegd, luidende:
i. rccogllfzct/ sta|tdards.' toep|selijke en voor het Hoofd van de Scheepvaal4inspectie
|ns'aardbare inte|ationale of nationale gest|d|l'diseerde nol-nlen, dan wel gestandaardisecde normen van een op grond van mlikel 6 van de Schepenwet aangewezen
kl|sebureau. .
B
Dc bijlagc wordt gcwijzigd ovel'ecllkonBtig dc als bijlagel! A en B bij dcze regeling
opgenomen resoluties MSC.50(66) van 4 juni I 996 en MSC. 58(67) van 5 december
1996 van de Maritieme Veilighei|commissie van de llltelmationale Maritiemc Organisatie.
à rtilœl In
Deze regeling treedt in werking met ingang van tweedc dag na de dagtekening van de
Staatscourant waarin zj wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Strtscourant, in de Curaçaoscl|e Courant en
in het Aoondigingsblad van Aruba worden geplaatst. met uitzondel'ing van de bijlagen.
t stcr!. 1998. 81
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die in Nederland ter inzage worden gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Wat|staat,
in de Nederlaree Antillen bij het Depmement Schet|pva| en Mmitieme Zaken en in
Aruba bij de Directie Scheçpva|.
De Minister van Verkeer en Wat|staat.
T. Netelenbos
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Taelkhting
Op l 7 juni 1 983 heeft de Maritieme Veiligheiàco|ssie van de Intemationale Maë
tieme Org|isatie (IMO) bj resolutie MSC.4(48) de Int|ation| Code for the
Co|t|ction and Equipment of Ships Canying Dangero| Chemicals in Bulk (IBCCode) v|lgesteld. Deze code, die voorschùûen bevat voor onder meer de bouw en constructie van che|ciiënl|ksch|en, is sedertdien gewjzigd bij de resoluties
MSC. 10454) van 29 april 1987, MSC. 14457) van l l april 1989, MSC. 16458) van 24
mei l 990, MSC.28(6 1) van l l decmnl:her 1992, MSC.50(66) van 4 juni 1996 en
MSC.58(67) van 5 december 1996 van de Maritieme Veiligheiècomml'qsie van de
IMO. De IBC-Code is in het Koninkrijk geïmplemente|d door de Regeling lBC-Code
|chepenbesluit l 965.
De onderhavige regeling strekt tot uitvoering van de respectievelijk op 4 juni 1996 en 5
december l 996 aanyenomen resoluties MSC.50(66) en MSC.58(67) van de Maritieme
Veiligheidsco|ssle van de IMO. De implementatie geschiedt door wijziging van de
bijlage bj de Regeling IBC-Code Schepenb|luit 1 965 overeenko|tig l|tstg|oemde,
als bijlagen bij deze regeling opgenomen resoluties.
Resolulie &lSC.50(66) bevat een verbod om stotlkn die bij velwafnéng gevaar opleveren, in dektnnks te vervoeren. Voorts bevat de resolutie enkele wijzàingen van en nnnvullingen op de tabel van hoof|tuk 17, betrefende de |nimumeis| voor het vervoer
van de in de tabe! oqgenomen gev|lijke stoffen. Tenslotte wijzigt de resolutie hoofdstuk l 8 door aan de lljst van sto|en waarop de IBC-Code niet van toepassing is, enkele
stoffen toe te voegen.
Resolutie MSC.58(67) vervangt in een groot nnntal bepalingen de tenn êten genoegen
van de Ad|nistratie', dan wel een term van gelj'ke strekking, door de aanduiding :111
.overeenste|ng met erkende nonnen (recognàed standar|l' Doel van deze wiiziin is een meer geh|n|eerde invulling te geven aa!l de technische speciscaties van
in de Code voorgeschrev| voorzeningen of |tregelen. Erkende normen kunnen zowel toep|selijke inte|tion|e of nationale gestan|diseerde normen zijn, waaronder
bijvoorbeeld nornltql van nationale, Europese of intemationale no|lisatie-|tellingen, als gest|d|'diseerde normen van op grond van Mikel 6 van de Schepenwet aangewezen kl|sebureaus. Welke yest|dnnrdùeerde normen in een speci|ek geval J|nnvaardbaar zijn, blijfï ter beoordellng van het Hoofd van de Scheepv|lli|pectie.
In het slotfo|ulier van de regeling is bepaald dat de bijlagen bij de regeling worden
|kendgemaakt door t|i|agelegging. In Nederland geschiedt de terînzagelegging bij
het Director|t-Genernnl Goederenv|oer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat thans is gèvestigd nnn de Nieuwe Uitleg 1 te Den Haag. In de Nederlan|e
Antillen geschiedt de teri|agelegging ten kantore van het Depa|ement Scheepvam en
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Maràieme Zaken, thans gevestigd aan de Pletterijweg z/m Parera, Curaçao. In Aruba
geschiedt de t|agelegging ten kantore va!z de Directie Scheepva|, thans gevestigd
in Suite 229, Royal Plaza aan de L.G. Smith Boulevard te Ormjestad.
De Minister van Verkeer en Waterst|t,
T. Netelenbos
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