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1995 , houdende uitvoering van artikel 276 zesde lid van het Vissersvaartuigenbesluit ( Regeling wachtalarminstallatie) .
Uitgegeven , 24 januari 1996
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DE MINISTER VAN V ERKEER EN WATERSTAAT ,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Vervoer en Communicatie van Aruba;
Gelet op artikel 276 , zesde lid , van het Vissersvaartuigenbesluitl ;
BESLU1T:
Artikel 1
Een waelltalarminstallatie is voorzien van eelï tijdllleetsysteem mel ten
minste twee verschillende looptijden j waarvan de langste looptijd nlet
meer mag bedragen darî vijrtîen Inintltelï . De loolytijdkeîlzt: moet sletktelbediend zijn ell mag wordeld geconlbilzeerd rnet dt! il) l1(!t eers te lid
bedoelde schakelaar .
Een dimbare èontrolelamp geef t aan dat de wacl|talarmins tallatie in
bedrijf is .
Na de insehakeling van de wachtalarminstallatie start lïel tijdnleetsysteem . Dit tijdmeetsysteem kan op elk gewenst moment door middel van
een terugsteldrukknop op nul worden teruggesteld j waarl|a de tijdmeting weer opniettw beg-int .
Aall het eind van de gekozen looptijd treedt in llet s tuurhtljs een
ziehtbaar en làoorbaar waarsehuwingssigtzaal in werking .
Indien niet binnen zestig seconden na de inwerkingtredillg van het
waarsclluwingssignaal bedoeld in het vîjt'de lid he! tijdqleetsysteern
door middel van de terugsteldrukknop op nul wortlt teruggesteld
wordt een hoorbaar alarm gegeven in de verblijven van de kapitein de
stuurman alsmede andere daarvoor in aanmerking komende verblijven .
De terugsteldrukknop wordt niet vanaf een lkorlnale llavigatieposititë
zoals de stuurstoel bediend .
Een wachtalarminstallatie voldoet aan de als bijlagez bij deze regeling
opgenomen paragrafen 5 en 6 van de op 6 november 1991 aangellomen
Resolutie A .694(17) van de lnternationale Maritieme Orgalxisatie .
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Artikel2
De kapi tein ziet erop toe dat de wachtalarminstallatie in werking is
wanneer lli tsluilend door de ehef van de wacht op de brug wacht wordt
gelopen .
2 . 'rijdens dc te itoefening van de visserij mag de wachtalarminstallatie
af hankelijk van de llndrijrsomstandigheden buiten werking worden ge'steld , wanneiar de kapitein zulks verantwoord acht .
3. De kapitei|) Iàoudt bij deze keuze van de looptijd van het tijdmeetsysteem rekening met de bestaande toestand en omstandigheden .
Artikel 3
Deze regeling treedt voor Nederland en Aruba in werking met ingang van
23 november 1995 .
Artikel 4
Deze regeiing wordt aangehaald als : Regeling wachtalarminstallatie.
Deze regeling zal met de toellchting in de Staatscourant en het Afkondigingsblad van Aruba worden Seplaatst y met uitzondering van de bijlage
die ter inzage wordt gelej'd bn het Directo|at-Gener|l SeheepvMrt en
Maritieme Zaken , Bordewilkstraat 4 , te Rijswijk . Van de terinzageleg|ng
in Aruba zal mededeling worden gedaan in het A|ondi|ngsblad van
Aruba .
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
A . Jorritsma-Lebbink
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Toelichting
Op 23 november 1993 lleet'l de Itaad van de Europese Gemeelàschappen
richtlijn nr . 93/ 103/ EG v|lstgesteld , betrefrelzde de minimumvoorschriften
inzlke veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen ( PbEG L 307 ) hierna te noemen : de riebtlijn . De voorschrif ten van
deze richtlijn zijn tel! delc gei'nlplementeerd in het Vissersvaartuigenbesltlit ( Stb . 1 995 , 456 ) .
De richtlijn stelt mede eisen aan het zicht van degene die de lieren bedient
en aan lzet gebruik van etàn betrouwbaar communicatiesysteem . Artikel 276
in Hoordstuk l 0 van |let Vissersval|rtuigenbesluit , betresfende hulpmiddelen bij de navigatie . stelt eisen ten aanzien van de brug van een vaartuig. Bij de implementatie van de riclàtlijn zijn een vierde en vijfde lid
toegevoegd waarbij het goede zieht en het bedoelde communicatiesysteem
zijn voorgeschreven .
Artikel 276 , vierde lid , van het Vissersvaartuigenbesluit bevatte een
dele|tiebepaling van regelgevende bevoe dheid aan het hoofd van de
f
Scheepvaartinspectie die volgens de huidlge opvatting niet behoort te
worden verleend aan een ambtelijk functionaris . Bij de wijziging van het
Vissersvaartuigenbesluit in verband met de uitvoering van de richtlijn is
deze bevoegdheid vervangen door een bevoegdheid van regelgevende
bevoegdheid aan de minister in artikel 276 1 zesde lid . Dîentengevolge is
de Bekendmaking aan de Zeevisvaart van 2 augustus 1989 van het hoofd
van de Scheepvaartinspectie no. 47/ 1989 , houdende nadere regels ten
aanzien van de wachtalarminstallatie (Stcrt . 213) van rechtswege vervallen bij inwerkinytreding van de desbetreffende wijziging van het Vîssersvaartuigenbeslult . aangezien bedoelde bekelldmaking was gebaseerd op
het vervallen artikel 276 , vierde lid .
De onderhavige regeling strekt tot llet vaststellell van de bepalîngen zoals
neergelegd in de vervallen genoemde bekendlllakiug en tot uitvoerîng vatï
het als gevolg van de implementatie van de richtlijn gewijzigde artikel 276 .
Daarbij is een aantal redactionele lta|lpassingelà doorgevoerd .
Bij de vaststelling van de vervallel) voorselàriften in ollderllavige regeling
is rekening gehouden met de ontwikkelingen in de Internationale Maritieme Organisatie ter zake . Op 6 november 1991 heeêt zij Resolutie A .694( 17)
aangenomen ter vervanging van Resolutie A .574 ( 14 ) . In deze resolutîe
worden algemene eisen gesteld aan radio-communicati|apparatuur en
hulpmiddelen bij de navigatie . In de paragrafen 5 en 6 van deze resolutie
wordt verwezen naar de door de Internationale Electrotechnische Commissie ontwikkelde norm 945 betrecfende ''Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems'' . Deze norm - die door de Europese
Normalisatie Organisatie is overgenomen als Europese norm nr. 60945 en
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60945 ( AI ) - is voorgesclzreven voor een wachtalarminstallatie als bedoeld
in artikel 2761 . Bedoelde nornl is onder meer vetkrijgbaar bij het Nederlands Normalisatie-irlsti tuu t te Delf t .
De inwerkingtredingsdatum van onderhavige regeling is bepaald op 23
november 1995 voor Nederland de uiterste implementatiedatum van de
l'ichtlijn en de inwerkilzgl t'ttdillgsdatunl voor Nederland en Aruba van de
wijziging van het Vissersvaarluigenbesluit ter implementatie van de richtlijn .
l)e onderhavige regelîllg is tot stand gekomen in overeelàstemming met de
ambtgenoot van de minister in Aruba te weten de Minister van Vervoer
en Commu nica t ie van A rll ba .
Voor de Ned erla n d st! A 11 l i 1 lel l za I af hll |lkel ijk vall de in werkin gt red i n g
van de bovenbedoeldt: wijzigillg van het V issersvi|a rsuigenbesluit voor de
Nederlandse Antillen eelt overeenkonlstige regeling in overeenstemming
met de Minister van Verkeer ell Vervoer van de Nederlandse Antillen worden vastgesteld .
lle in de regeling genoemde bijlage ligt ter inzage bij het directoraat-Generaa! Scheepvaar: en Maritieme Zaken , Bordewijkstraat 4 , te Rijswijk .
De wijze waapop de bijlage in A ruba ter inzage wordt gelegd r zal worden
bepaald door de A ru baalïse au toriteitel: .
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT ,
A . Jorritst|lit-Lebbilkk
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