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Uw kenmerk: LV-11/0025 uw brief: 05-10-2011  Ons kenmerk: RvA 214-11 

 
Onderwerp: Ontwerp-Landsverordening houdende  

regels met betrekking tot de beloodsing  

van schepen en het beroep van loods 

(Beloodsingsverordening) 

 

 

 

  Oranjestad,  9 november 2011 

            Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening houdende regels met betrekking tot de beloodsing van schepen en het 

beroep van loods (Beloodsingsverordening), moge de Raad Uwe Excellentie het 

volgende berichten.  

 

1. De Raad leidt uit de memorie van toelichting af dat het onderhavige ontwerp niet 

slechts wenselijk maar tevens noodzakelijk is met het oog op de regeling van de 

uitsluiting van de aansprakelijkheid van het Land voor schade die door een loods bij het 

verrichten van loodswerkzaamheden aan derden is veroorzaakt.
1
 De Raad adviseert 

derhalve om deze noodzaak tot uitdrukking te brengen in de considerans.  

 

2. Met betrekking tot de definitie van ‘de Minister’ zoals neergelegd in voorgesteld 

artikel 1, beveelt de Raad vanuit wetstechnisch oogpunt aan om aansluiting te zoeken bij 

het takenpakket van de minister van Toerisme, Transport en Arbeid zoals geregeld in 

artikel 10 van de Landsverordening instelling ministeries 2010 (AB 2002 no. 33). De 

Raad adviseert derhalve om in de definitie van ‘de Minister’ zoals voorgesteld in artikel 1 

van het ontwerp de zinsnede ‘maritieme aangelegenheden’ te vervangen door: 

scheepvaartaangelegenheden. 

 

 3. Voor wat betreft de definitie van het begrip haven wordt in voorgesteld artikel 1, 

verwezen naar de definitie van dit begrip in de Havenverordening (AB 1993 no. GT 18). 

De Raad constateert dat het begrip haven in de zin van de Havenverordening niet omvat 

de haven van San Nicolas. De Raad is van oordeel dat deze omstandigheid niet kan zijn 

beoogd. Niet valt in te zien waarom de in het onderhavige ontwerp opgenomen 

voorschriften en waarborgen voor een deugdelijke beloodsing niet zouden dienen te 

gelden voor de haven van San Nicolas. In dit kader zij nog gewezen op het feit dat in de  
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memorie van toelichting wordt aangegeven dat het ontwerp mede zal gelden voor de 

haven van San Nicolas.
2
  

In het verlengde hiervan wijst de Raad nog op het feit dat de memorie van toelichting is 

toegespitst op de werkzaamheden van de Aruba Ports Authority N.V. (hierna APA) in de 

hoedanigheid van havenbeheerder. Het feit echter dat ook de haven van San Nicolas 

onder het begrip haven dient te worden gebracht, zoals hiervoor betoogd en de 

omstandigheid dat een andere onderneming dan de APA het beheer voert over die haven 

brengt met zich dat naar de mening van de Raad in de memorie van toelichting daar waar 

nodig beter het meer objectieve begrip havenbeheerder kan worden gebruikt in plaats van 

de APA. 

 

4. Naar aanleiding van voorgesteld artikel 2, tweede lid, onderdeel a, vraagt de Raad 

zich af welke waarborgen er zullen bestaan voor een veilig binnenvaren en aanmeren van 

de aan te wijzen categorieën schepen waarvoor vrijstelling van de loodsverplichting 

geldt. De Raad is van mening dat de enkele hoedanigheid van een van loodsverplichting 

vrijgesteld schip hiertoe onvoldoende waarborgen bevat. Het is immers de kapitein of de 

feitelijke gezagvoerder die verantwoordelijk zijn voor het op een veilige wijze aanlopen 

van een haven in Aruba. De Raad geeft derhalve in overweging om het in voorgesteld 

artikel 2, tweede lid, onderdeel b, genoemde voorschrift van toepassing te verklaren op 

het in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, genoemde geval. 

Ten aanzien van de in voorgesteld artikel 2, tweede lid, onderdeel b, genoemde 

vrijstellingsvoorwaarden zij opgemerkt dat uit het oogpunt van de veiligheid in de 

Arubaanse havens onomstotelijk dient vast te staan dat de kapitein of een stuurman 

voldaan heeft aan de opleidingseisen voor loodsen te Aruba. De Raad adviseert om 

voorgesteld artikel 2, tweede lid, onderdeel b, dienovereenkomstig aan te vullen. 

 

5. De Raad constateert dat in voorgesteld artikel 6, een formeel beslismoment 

ontbreekt voor de havenbeheerder tot het verlenen van de bevoegdheid tot uitvoering van 

loodswerkzaamheden aan de loods die met goed gevolg de opleiding tot loods heeft 

afgerond. De Raad acht het wenselijk dat hierin wordt voorzien, temeer vanwege het feit 

dat op grond van voorgesteld artikel 10, tweede lid, het onbevoegd verrichten van 

loodswerkzaamheden strafbaar is gesteld. 

 

6. Ten aanzien van voorgesteld artikel 8, eerste lid, vraagt de Raad zich af waarom 

de verschuldigdheid van de loodsgelden dient te rusten op de kapitein van het schip. Deze 

zal immers in het gemeen in dienst zijn van een reder ten behoeve van wie hij zijn 

werkzaamheden uitvoert. In dit licht rijst de vraag naar de ratio achter het opnemen van 

een persoonlijke verplichting voor de kapitein tot afdracht van de verschuldigde 

loodsgelden. De Raad acht het wenselijk dat de memorie van toelichting met een 

beschouwing ter zake wordt uitgebreid. 

 

 Een voorstel voor een redactionele verbetering is in de marge van het ontwerp 

aangegeven.  
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De Raad kan zich voor het overige verenigen met de inhoud en de doelstelling 

van het onderhavige ontwerp en geeft U mitsdien in overweging dit ontwerp aan de 

Staten ter goedkeuring aan te bieden, nadat met het voorgaande rekening zal zijn 

gehouden. 

 

 

De Secretaris,       De  plv. Voorzitter, 

 

 

____________________    _______________ 

mr. dr. H.A. van der Wal    mr. J.S. Kuiperdal 


