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AFKONDIGINGSBLO
VAN
ARUBA
NE|STEMELE REGELINGV| de Ministervanv|keer enWaterstaatv|z7 april 1998,
houdende v|tstelling vml de tarieven voor het diploma sloepsgaqt zeeschepen (Regeling
talieven diploma sloepsg|t zeeschepen 1998).
Uitgegeven. l juli 1 998
De minister van Justitie en Publieke Sverken.
E.J. Vos
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DE MIMSTER VAN VERKEER EN WATERSTMT,
Gelet op artikel 72. eerste lid van de Schepenwet;
BESLUT:
Artikel l
Vöorde werHnnmhed||tres|dehet afnemenvan een examenals sloepjg|t| bedoeld
in artikel 4, van bijlage X|1, van het Sch||besluit 1965, is een Rrgoedmg v|chuldigd
van f 13 1,-.
Artikel (2:
Voor de afgi|e van een duplicaat van het diploma als sloepsgast als bedoeld in |ikel 7.
vân Wlage X|:11 van het Sch||besluit 1965, is een vergoeding versch|égd van f 74,-.
Artikel 3
l . Indien de in deze regeling genoemdc werlçzaa|eden geheel of gedeeltelijk in het
buitenland worden uitgevoerd worden de in deze rrgeling gqnoemde tmieven verhoogd
met een bedrag van f 162 - per uur per ambtenaar voor de reistpd buiten Nederland en voor
de eventuele wachttijd tijlhrs het verblijf in het buitenland. Bij de berekening va!l de reistijd
buiten Nederland en eventuele wachttijd geldt een maximum van acht uren per etrm'hql.
2. De reis- en |'erblijhosten van de ambtenaar ten behoeve van de in deze regeling
genoemde werkznnmheden in het buitenland komen voor rekening van de opdrachtgever.
Deze kosten worden agonderljk in rekening gebracht.
Artikel 4
1 . Indien de in deze regeling gcnoemdc Tvel'kzaanlheden geheel of gedeeltelijk moeten
worden uitgevoerd op wcrkdagcn tussen l 8.00 uur en 08.00 uur op een zaterdag, op ecn
zondag of op een in het Algcmeen Rijksambtenarenl'eglement daaraan gelijkgestelde dag.
worden de in deze regeling gcnoemde tarîeven verhoogd met een bedrag van f 8 l ,- pcr uur
per ambtennnr.
2. Het in het eersle lid genoemde tarief geldt evenetns voor uitgevoerde werkzaa|edel)
in het buitenland buiten de daar ter plaatse geldende w'erktijden.
Artikel 5
Indien de in deze regeling genoemde |verkzaamheden door de Scheepva|inspectie van de
Nederlan|e Antillen of Aruba worden uitgevoel'd, luiden de in deze regeling genoemde
tarieven in het bet|lmiddel van de Nederlan|e Antillen respecties'elijk Aruba.
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Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 1998.
Artikel 7
Dezeregellgwordt nnngeh|dals: Regellgtvevendiplo|sloepsg| zeeschepen 1998.
Deze regeling zal md de toelichting in de Staatscouont, in de Curëaosche Courant en in
het AKondigingsblad van Aruba worden geplaatst.
DE MINISTER VAN VERKEER EN WMERSTAAT,
A. Jo|t|-Lebbink
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Toelichtlg
Bj bealuit van 18 deceml:er 1997, tot wijziging van het Sch|enb|luit 1965 en van het
Vissersv|uigen|sluit in verband met de rjkswet van 12 april 1995, houdende wijzglg
van de Schepenwet (Stb. 301) en met de ùwoering van een geh||eerd systeem van
onderzoek en certïcedng (Stb. 745), is |ikel 9 van bjlage |ï11 van het Sch|obesluit
1965 komen te veîvallen. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1998. De
genoemde bepaling vormde de baqis voor de Regeling tmievb'n (liplorrla sloepsgast
zeeschepen 1997, die dchalve met ingang van l mei 1998 van rechtswege komt te
vervallen.
De onderhaWge regeling dient ter vervanging van de eerder genoemde regeling en is
gebaqçerd op het nieuwe, bij Iijkswet van 12 april 1995, houdende wjziging van de
Sche|nwet (Stb. 301) gewijzgde, artikel 72 van de Sch|enwet. In mlikel 72 is thans
bepaald dat de Minùter vml Verkeer en Waterstmat de tmieven vaststelt' voor de
vergoèdzgen, vcschuldigd door degenen tenbehoeve vanwie werkzxqmhed| of ditnsttxl
door de ambtenaren van het |trokken land van het Iûlnili|lx Zjn venicht.
De tekst van de onderhavige regeling is identiek nnn de vervallen t|egegellg, met
uitzondeeg van de cite|itel.
DE MNSTER VAN VERKEER EN WATERSTMT.
A. Jo|ts|-Lebblk
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