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Intitulé   : LANDSVERORDENING houdende nieuwe bepalingen ter voorko-

ming van aanvaringen op zee 
 
Citeertitel: Zeeaanvaringsverordening 
 
Vindplaats : AB 1992 no. 113 
 
Wijzigingen: Geen 
 
===================================================================== 
 
 
 Artikel 1 
 
 1. De voor Aruba van kracht zijnde Internationale Bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bedoeld in artikel 1 van het 
op 20 oktober 1972 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de In-
ternationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, 
(Trb. 1974, 51), zoals gewijzigd, zijn van toepassing op: 
a. alle Arubaanse schepen: in volle zee en op alle wateren die daarme-

de in verbinding staan en bevaarbaar zijn voor zeegaande schepen;  
b. alle andere schepen: in de territoriale zee van Aruba en op alle 

wateren die daarmede in verbinding staan en bevaarbaar zijn voor 
zeegaande schepen, niet zijnde de volle zee. 

 2. Het bepaalde in het eerste lid, aanhef, onder a, is niet van 
toepassing voor zover door de daartoe bevoegde autoriteiten afwijkende 
voorschriften voor bedoelde wateren zijn vastgesteld. 
 
 Artikel 2 
 
 1. Voor de toepassing van deze landsverordening gelden de Inter-
nationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, zo-
als deze zijn bekend gemaakt in de Nederlandse vertaling in het Trac-
tatenblad. 
 2. Een afschrift van de in het eerste lid bedoelde Internationale 
Bepalingen is verkrijgbaar bij de Directie Wetgeving van het Ministe-
rie van Justitie. 
 
 Artikel 3 
 
 1. De minister van Vervoer en Communicatie is bevoegd aanvullende 
of afwijkende voorschriften, bedoeld in Voorschrift 1, onder c en e, 
van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op 
zee, 1972, vast te stellen. 
 2. De minister van Vervoer en Communicatie maakt de door de In-
ternationale Maritieme Organisatie aanvaarde verkeersscheidingsstel-
sels, zoals bedoeld in Voorschrift 1, onder d, van de Internationale 
Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, bekend in de 
Landscourant van Aruba. 
 
 Artikel 4 
 
 1. Overtreding van de tot de Internationale Bepalingen ter voor-
koming van aanvaringen op zee, 1972, behorende Voorschriften 2, onder 
a,  5 tot en met 7, 8, onder a,b en d tot en met f, 9, 10, onder b tot 
en met j, 12, onder a, 13, onder a,c en d, 14, onder a en c, 15 tot en 
met 18, 19, onder b tot en met e, 22 tot en met 24, 25, onder a en c 
tot en met e, 26, onder a tot en met c en e, 27, onder a tot en met f, 
29, 30, onder a, c en d, 31, 33, 34, 35, onder a tot en met i, 36 en 
37 is een strafbaar feit en wordt gestraft met een geldboete van ten 
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hoogste tienduizend florin. 
 2. De feiten, strafbaar gesteld in het eerste lid, zijn overtre-
dingen. 
 3. De minister van Vervoer en Communicatie maakt de wijzigingen 
in de tot de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen 
op zee, 1972, behorende voorschriften die gevolgen hebben voor de 
strafbaarheid ingevolge het eerste lid, bekend in de Landscourant van 
Aruba. 
 
 Artikel 5 
 
 De Landsverordening voorkoming aanvaringen op zee wordt ingetrok-
ken. 
 
 Artikel 6 
 
 Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na 
die van haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 
 
 Artikel 7 
 
 Deze landsverordening kan worden aangehaald als Zeeaanvaringsver-
ordening. 
 


