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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
KONINKLIJK BESLUIT van 13 november 1995 ( Stb . 557) > houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 1 september 1995 z houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 en het Vissersv|rtuigenbesluit in verband met Richthln nr. 92/29/EE5 van de
Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de
mi|mumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering
van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PBEG L
113) (Stb. 465) .
Uitgegeven , 1 februari 1996
De minister van Justitie a .i . ,
P . E . Croes
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BESLUIT van 8 januari 1996 tot a|ondiging in het A|ondi|ngsblad van
yAruba van het besluit van 13 november 1995 (Stb. 557) houdende vastjlin van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 1 sepste g
tember 1995 , houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 en het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtiijn nr. 92/29/EEG van de
Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betxffende de
minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering
van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PBEG L
113) (Stb. 465) .
IN NAAM VAN DE KONINGIN !
DE GOUVERNEUR van Arubay
Vanwege de Koningin de last ontvangen hebbende tot a|ondiging van
onderstaand besluit
Besluit van 13 november 1995 (Stb. 557) , houdende vaststelHng vàn het
tijdstip van inwerMngtreding van het besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van het Schepenbesluit 1965 en het Vissersv|rtuigenbesluil in verband met Richtlijn nr. 92/29/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschr|ten
inzlke veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische
hulpverle|ng aan boord van schepen (PBEG L 113) (Stb . 465) .
Heeft opneming daarvan in het A|ondi|ngsblad van Aruba bevolen.
Gedaan te Oranjestad 8 januari 1996
>
O . Koolman
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Beslu|t van 13 nove|ber 1995 (Stb. 557) houdende vastste|g van het
#'
tijdstip van inwerMnr|d|g varl het besluit van 1 september 1995 houdende wijziging van het Schepenbesluit 19:5 en het Visse|v|rt||nbesluit in verband met Richtlijn nr. 92/29/EEG van de Raad van de Kun|l-e
Gem|nsc|ppen van 31 |nrt 1992 bet|fende de m|'n|'mumvx|eh|en
in|ke veiligheid en gezondheid ter bevordeHng van een |tez.e tncqïisehe
hulpverle|ng aan boord van schepen (PBEG L 113) (Stb. 465)
Wij Beatrix , bij de gratie Gods Koningin der Nederlandens Prinses van
Oranje-Nassau , enz . enz . enz .
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 6
november 1995 , J-15 . 085 , Directo|toener|l Scheepvaart en Maritjeme
Zaken , Stafafdeling wetgeving en juridische zaken ;
Gelet ()p artikel V van I1(!t besluit vitn 1 september 1995, houdende wij.ziging van het Schepenbesluit 1965 en het Vissersvaartuigenbesluit in
verband met Richtlijn nr . 92/ 29/ EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorsehriften
inzake velligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medisehe
hulpverlening aan boord van schepen (PbEG L 113) (Stb. 4|5)*;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
Het besluit van 1 september 1995, houdende wijziging van het Sehep|nbesluit 1965 en het Vissersvaartuigenbesluit in verband met Richtlijn nr.
92/29/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 31 maart
1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid
ter bevordering van een betere medische hulpverleMng aan boord van
schepen ( PbEG L 1 13) (Stb . 465) treedt voor Nederland en Aruba in werking met ingang van 1 december 1995 .
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van
dit besluit dat in het Staatsblad , in het Publi|tieblad van de Nederlandse
Antillen en in het A|ondi|ngsblad van Aruba zal worden geplaatst.
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gs-Gravenhage , 13 november 1995
Beatrix
De Minister van Verkeer en Waterstaat
A . Jorritsma-Lebbink
De Minister van Justitie
W . Sorgdrager
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