0

2001 no. 117
AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
REGELING van de Minister van Vtrkeer en Wa|rshat van 1 7 aug|tus 2001 , houdende
bepalipgen beàe|ende het veplichte meldlgssysteem voor schepen <<l-es Casquets en
het aapre|ende k|tgebied''.
Uitgegeven, 3 oktobcr 2001
De nénister N'an Justitie en Publieke Werken,
P.E. Croes
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DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTMT,
Handelende in overeenste|ing met de Minister van Verkeer en Vervoer van de
Ncderlandse Antillen en de Minister van Venœer en Comln|icatie van Anèa;
Gelet op de artikelen 1 58a. van het Schepellbesluit 1 965;
BRSLUIT:
Artikel l
Met betrekking tot het verplichte meldingssyste| voor schepen ttl-es Casquets en het
aanpe|ende kmtgebied''s dat door de Maritieme Veilileidsco|ssie van de lntenlationale Maritieme Organisatie (lMO) tàjdens haar zittiny van 27 november tot 6 december
2000 is aangenomen in overeens|mming met Resolutle MSC. l 10473) en met ingang van
l juni 2001 in werking is getreden, worden de voorschùqen gesteld als aangegeven in de
bij deze regeling behorende bijlage.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekenlg van de
Sua|comant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichtlg in de S|atsco|ant, in de Curaçaosçhe Courant en in
het AAondigingsblad van Aruba worden geplaatst rnet itondering van de bijlage, die in
Nederland ter lrlzage wordt gelegd bij het Minlsterie van Verkeer cn Watcrstat, in de
Nederlandse Antillen bij het Doartement Scheepvaad en Maritien:e Zaken en in Aruba
bij de Directie Scheepvaad.
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
T. Netelenbos
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Toelichtlg
Tijdens haar zitting van 27 november tot 6 december 2000 heeft de Maritienw Veiliglleidscol|lssie van de Inte|ationale Maritieme Organisatie (IMO) een llieuw lneldingssysteem voor schepen aangeno|n, te weten f'Les Casquets en het aanmmcende kustgebied''. Dit lœldingssysteelu is met illgang van 1 juni 2û01 in werking getreden.
OvereenkonBtig voor|chùû V/8-1 (11) van het Inte|ationale Verdrag voor de beveiligil|g
van mensenlevens op zees 1974 met Bijlage (SOLAS) is de kapitein van een schip verplicht de vereistcn gesteld ten aanzien van door de IMO aangenomen meldillgssystenlel:
voor schepen na te leven en aan de desbekeffende autoriteit alle infornutie te geven die in
overecnste|ing met de vooaiellillgen van tfsn dergelijk systeem nodig ziin.
Deze bepaling is in de regelgeving van het Koninkîijk der Nederlalldcn 'geh'lwlementcerd
door middel van artikel 1 58a vml het Scllepenbesluit l 965 waarop de olzderhavige regeling dan ook is gebaseerd, In het slotfo|iier van de regeling is bepaald dat de bijlage bij
de regeling wordt bekendge|akt door |ù|agele|illg. In Nederland geschiedt de tcrinzagelegging bij het Directoraat-Genemal Goederenvcrvoer van het Ministerie van Verkeer
en Watersuat dat thans is gevestigd aan de Nieuwe Uitleg 1 te Den Haag. In de
Nederlandse Antillen yeschiedt de te|nzagelegging ten kantore van het Depadement
Scheepvaa| en Maritleme Zaken thans gevestigd aan de Plette|jweg z/n Parera
Curaçao. In Aruba geschiedt de te||ageleggillg ten kantore van de Directie Sclleepvaa|,
thans gevestigd in Suite 229, Royal Plaza, aan de L.G. Smitb Boulevard te Oranjcs|d.
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
T. Netelenbos
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