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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening houdende nieuwe  

regels voor de havens en redegebieden  van  

Aruba (Haven- en redeverordening) 

 Oranjestad,  1 februari 2012 

 

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

landsverordening houdende nieuwe regels voor de havens en redegebieden van Aruba 

(Haven- en redeverordening), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Algemeen 

 

 Het onderhavige ontwerp beoogt nieuwe regels te stellen voor de havens en 

redegebieden van Aruba in het belang van een ordelijk, veilig en milieuverantwoord 

scheepvaartverkeer. De Raad maakt ondermeer opmerkingen over de probleemdefinitie, 

de volkenrechtelijke inbedding, de uitvoering, de rechtsbescherming en de financiële 

onderbouwing. 

 

1.1 De Raad stelt vast dat het ontwerp een bredere doelstelling heeft dan de 

considerans aangeeft. Blijkens de memorie van toelichting strekt het ontwerp tevens tot 

het bevorderen van de duurzame ontwikkeling en de concurrentiepositie van het Land 

alsmede de economische ontwikkeling in de redegebieden. Deze doelstellingen dienen 

eveneens hun weerslag te krijgen in de considerans.  

Daarnevens heeft het ontwerp blijkens de toelichting de uitvoering van internationale 

verdragen ten doel. Ingevolge de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek
1
 dient 

daarvan in de considerans met vermelding van de vindplaats gewag te worden gemaakt. 

 

1.2 Het ontwerp strekt blijkens de toelichting mede tot de bevordering van de 

economische ontwikkeling in de redegebieden, door middel van heffing van 

vergoedingen voor het ankeren, bunkeren en het uitvoeren van zogenaamde lightering 

activiteiten. De Raad vraagt zich af hoe dit zich verhoudt met het bevorderen van de 

duurzame ontwikkeling en de concurrentiepositie van het Land. Het komt de Raad voor 

dat de introductie van een vergoedingensysteem voor voornoemde activiteiten juist een 

negatief effect zal hebben op de concurrentiepositie van het Land. Het toestaan van 

ankering, bunkering en lightering zou voorts een negatief effect kunnen sorteren op de 

duurzame ontwikkeling van Aruba als toeristische trekpleister, bijvoorbeeld als gevolg 

van olieverontreiniging. Immers, een schoon marien milieu maakt een belangrijk 

onderdeel uit van de aantrekkelijkheid van Aruba voor toeristen. De Raad adviseert 

                                                 
1
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derhalve om in de toelichting een risicoanalyse op te nemen terzake de effecten van het 

toestaan van de hiervoor beschreven activiteiten op de duurzame ontwikkeling en de 

concurrentiepositie van Aruba. 

 

1.3 Het is de Raad bekend dat de internationale verdragen inzake de scheepvaart 

omvangrijk en versnipperd zijn. Het is derhalve van belang dat in de uit de verschillende 

verdragen voortvloeiende implementatie-wetgeving een helder beeld wordt geschapen 

omtrent de grondslag van de onderhavige uitvoeringswetgeving. De Raad is van oordeel 

dat hiervan in de memorie van toelichting onvoldoende sprake is. Deze heeft een 

fragmentarisch karakter. Zo worden in het algemeen deel van de toelichting enkele 

nautische onderwerpen aangestipt en is slechts een opsomming van maritieme verdragen  

opgenomen. In de artikelsgewijze toelichting wordt veelal niet aangegeven of een 

bepaling ter uitvoering van een verdrag geldt. Indien dit wel geschiedt dan wordt niet 

aangegeven ter uitvoering van welk verdragsartikel de betreffende bepaling dient. De 

Raad acht het mede met het oog op de uitvoerings- en rechtspraktijk noodzakelijk dat in 

de toelichting een coherente aanduiding en beschrijving wordt opgenomen van de (delen 

van) verdragen die de juridische grondslag vormen voor het ontwerp. In de 

artikelsgewijze toelichting dient naar ‘s Raads oordeel te worden aangegeven of het 

voorgestelde artikel dient ter uitvoering van een verdrag waarbij tevens de wijze van 

implementatie wordt toegelicht. 

 

1.4 De toelichting stelt dat de uitvoering van het onderhavige ontwerp hoofdzakelijk 

bij de havenmeester en de havenbeheerder komt te liggen.
2
 De Raad constateert dat wordt 

voorgesteld aan deze instanties elkaar rakende en elkaar overlappende bevoegdheden toe 

te delen. Uit voorgesteld artikel 12, eerste en zesde lid, volgt bijvoorbeeld dat door beide 

instanties dient te worden vastgesteld of een melding conform de voorschriften is 

geschied. Een overlappende bevoegdheid kan worden gevonden in de verhouding tussen 

voorgesteld artikel 14, eerste lid, en artikel 15, eerste lid, alwaar de havenbeheerder 

toestemming kan verlenen tot het nemen van een ligplaats en de havenmeester een 

verbod daartoe kan uitvaardigen. De Raad is van oordeel dat de bevoegdheidstoedeling 

aan twee verschillende instanties duidelijk afgebakend dient te zijn.  

De Raad vraagt zich in dit licht voorts af, mede met het oog op de financiële 

consequenties van het ontwerp, in hoeverre de inrichting van de organisatie van het 

Bureau van de havenmeester doublures zal opleveren met reeds bestaande structuren bij 

de verschillende havenbeheerders. Zullen bijvoorbeeld beide instanties een 24-uursdienst 

in stand houden? De memorie van toelichting verschaft derhalve onvoldoende inzicht in 

de wijze waarop praktisch uitvoering zal worden gegeven aan het ontwerp; hierin dient 

naar de mening van de Raad alsnog te worden voorzien. 

 

1.5  De Raad stelt vast dat het ontwerp diverse verboden en geboden bevat die niet 

van toepassing zijn indien wordt gehandeld met toestemming van de havenmeester, 

havenbeheerder of de minister. De toepassing van deze toestemmingsbevoegdheid wordt 

veelal niet geclausuleerd, noch worden er eisen gesteld aan de vorm waarin de 

toestemming dient te worden gegeven. Deze omstandigheid doet de vraag rijzen naar het 

rechtskarakter van de toestemming en de rechtsbescherming die de justitiabele tegen de 

weigering tot het verlenen van toestemming geniet. Indien een weigering tot het verlenen 

van toestemming schriftelijk zou geschieden dan zou een beschikking in de zin van 

artikel 2, eerste lid, van de Landsverordening administratieve rechtspraak (AB 1993 no. 

34) kunnen worden aangenomen waardoor de belanghebbende bezwaar in zou kunnen 
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stellen tegen de betreffende weigering of een verzoek om een voorlopige voorziening 

kunnen indienen. De Raad is van oordeel dat de aard van de in het ontwerp opgenomen 

voorschriften zich leent voor een rechtsbeschermingsconstructie via de bestuursrech-

telijke weg. Voorts wijst de Raad met klem op het feit dat het niet of onvoldoende 

voorzien in een deugdelijke rechtsbescherming terzake ingrijpende gevolgen kan hebben 

voor de justitiabelen. Zo zal bijvoorbeeld het niet verlenen van toestemming door de 

havenmeester tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan een schip zoals mogelijk 

op grond van voorgesteld artikel 29, tweede lid, onderdeel c, in het gemeen grote 

financiële consequenties hebben voor de scheepsbeheerder. De Raad acht het derhalve 

noodzakelijk dat de hiervoor genoemde toestemmingsbevoegdheid aan nadere 

(vorm)vereisten wordt gebonden en dat in de memorie van toelichting wordt aangegeven 

hoe de rechtsbescherming terzake is of zal worden ingericht. 

De Raad merkt overigens op dat daar waar in het ontwerp een toestemmings- 

bevoegdheid is opgenomen, er de facto sprake is van een uitzondering op een algemeen 

verbod in een individueel geval. De Raad beveelt in dit verband aan om de term 

‘toestemming’ te vervangen door: ontheffing. 

 

1.6 De Raad heeft geconstateerd dat het voorgestelde hoofdstuk 5 Toezicht en 

handhaving verscheidene gebreken vertoont. Zo worden sommige bepalingen naar ’s 

Raads oordeel ten onrechte bestuurlijk gehandhaafd dan wel strafbaar gesteld. Voor 

andere te handhaven bepalingen vraagt de Raad zich af of het gehanteerde 

handhavingsinstrument - gelet op de aard van de bepaling - wel het gewenste effect zal 

hebben. Gelet op deze constateringen adviseert de Raad om dit hoofdstuk in ieder geval 

integraal te herzien. Voor het overige zij verwezen naar hetgeen terzake is opgemerkt in 

onderdelen 2.23 en 2.24 van dit advies. 

 

1.7 De beschrijving van de financiële consequenties van het ontwerp op pagina 8, van 

de memorie van toelichting acht de Raad onvoldoende inzichtelijk. Alvorens kan worden 

gesteld dat de uitvoeringskosten die verband houden met dit ontwerp geheel worden 

gedekt uit de tarieven voor het verkrijgen van een vergunning
3
 dient inzicht te worden 

verkregen in de omvang van de uitvoeringskosten en de omvang van de ankerings-, 

bunkerings- en ligtheringactiviteiten zoals die thans bestaan. Dit inzicht wordt in de 

toelichting niet verschaft zodat toetsing van de financiële gevolgen van het ontwerp 

onmogelijk is. De Raad acht het noodzakelijk dat hierin wordt voorzien. 

Ook wordt de intentie uitgesproken dat de ontvangen vergoedingen voor het verlenen van 

toestemming tot gebruik van het redegebied in een nieuw begrotingsfonds gestort zullen 

worden, waaruit de kosten van het toezicht zullen worden voldaan.
4
 In de 

conceptbegroting van het Land is een raming van Afl. 9 miljoen opgenomen als 

opbrengst van de nieuwe vergoedingen. Niet duidelijk is hoe het huidige ontwerp zich 

verhoudt tot de conceptbegroting. Ook in deze acht de Raad een duidelijkere 

uiteenzetting noodzakelijk. 

 

1.8 De Raad merkt op dat zogenaamde staatsschepen veelal zijn uitgezonderd van de 

in het ontwerp opgenomen verboden. Het is de Raad bekend dat deze schepen in het 

internationaal recht een bepaalde immuniteit bezitten. Dit neemt echter niet weg dat 

staatsschepen gevaar kunnen opleveren voor de orde en veiligheid in de havens en 

redegebieden. Zo zou het bijvoorbeeld mogelijk zijn dat op grond van voorgesteld artikel 

29, eerste lid, herstelwerkzaamheden plaatsvinden op of aan een staatsschip waarbij 

                                                 
3
 Bedoeld zal zijn toestemming, zie voorgesteld artikel 38, tweede lid. 

4
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gevaar, schade of hinder ontstaat. De Raad adviseert, vanwege de algehele 

uitzonderingspositie die in het ontwerp aan staatsschepen wordt toegedeeld, om in de 

toelichting een beschouwing op te nemen waarin de reikwijdte van de volkenrechtelijke 

immuniteit van staatsschepen wordt aangegeven en de daarmee verband houdende 

waarborging van de orde, veiligheid en de bescherming van het marien milieu in de 

Arubaans haven- en redegebieden. 

 

2. Ontwerp-landsverordening 

 

2.1 De Raad merkt op dat de werkingssfeer van het ontwerp in de considerans wordt 

beperkt tot de havens en redegebieden van Aruba. Deze weergave van het 

werkingsgebied komt de Raad als te beperkt voor, vanwege het feit dat in Hoofdstuk 4 

van het ontwerp ook regels worden gesteld ten aanzien van de territoriale zee en de 

exclusieve economische zone. De considerans ware dienovereenkomstig aan te passen.  

 

2.2 De definitie van het begrip haven zoals opgenomen in voorgesteld artikel 1 acht 

de Raad te beperkt. Slechts het aangewezen watergebied wordt tot een haven gerekend. 

In het gemeen zullen ook de havenfaciliteiten die op het land zijn gelegen tot de haven 

behoren. In dit kader zij gewezen op artikel 11 van het VN-zeerechtverdrag
5
 en op het 

gestelde in de tweede alinea op pagina 4, van de memorie van toelichting alwaar een naar 

de mening van de Raad juiste definitie van het begrip haven wordt gepresenteerd. De 

Raad adviseert de betreffende definitie aan te passen. Voorts vraagt de Raad zich af of in 

het ontwerp bepalingen dienen te worden opgenomen in verband met de exploitatie van 

een oliehaven. Zoals bekend moge worden verondersteld is een dergelijke haven in 

Aruba aanwezig. De toelichting ware met een beschouwing terzake uit te breiden. 

De Raad constateert dat de definitie van het begrip staatsschip niet overeenkomt met de 

definitie daarvan in de artikelen 1 en 3, van het Verdrag tot het vaststellen van enige 

eenvormige regelen betreffende de immuniteit van staatsschepen
6
 en artikel 32 van het 

VN-zeerechtverdrag. De Raad is van mening dat de voorgestelde definitie die van een 

oorlogsschip betreft en derhalve beperkter is dan het begrip staatsschip. De Raad acht het 

noodzakelijk dat duidelijkheid wordt verschaft over de reikwijdte van het begrip 

staatsschip in relatie tot de in het ontwerp opgenomen uitzonderingen voor staatsschepen 

van verschillende verboden. 

Naar aanleiding van het begrip tankschip zij opgemerkt dat dit begrip niet in het ontwerp 

voorkomt zodat een definitie ervan niet noodzakelijk is. 

De Raad merkt op dat de definitie van het begrip passagier tot gevolg heeft dat ook 

bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs en wellicht andere personen die betrokken zijn bij 

havenactiviteiten en zich op een schip bevinden daaronder ressorteren. De Raad vraagt 

zich af of dit is beoogd. 

 

2.3 De Raad heeft geconstateerd dat artikel 3, tweede lid, strijdig is met artikel IV.1 

van de Staatsregeling van Aruba. Op grond van artikel IV.1, derde lid, kan het horen van 

de Raad achterwege blijven in bij landsverordening te bepalen gevallen. Dit dient echter 

te geschieden in een separate organieke landsverordening en niet in een bijzondere 

landsverordening, zoals thans voorgesteld. 

 

                                                 
5
 Het op 10 december 1982 te Montego-Bay tot stand gekomen verdrag van de Verenigde Naties inzake het 

recht van de zee (Trb. 1983, 83). 
6
 Het op 10 april 1926 te Brussel tot stand gekomen verdrag tot het vaststellen van enige eenvormige 

regelen betreffende de immuniteit van staatsschepen, Stb. 1036,98. 
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2.4 Nu enige toelichting op voorgesteld artikel 4, vierde lid, ontbreekt, rijst de vraag 

of een staatsschip op elk moment en onder elke omstandigheid een haven kan aanlopen 

en aldaar ligplaats kan kiezen. De Raad geeft in overweging hieromtrent in de toelichting 

duidelijkheid te scheppen. 

 

2.5 De Raad heeft geconstateerd dat de tekst van voorgesteld artikel 7 en de 

toelichting niet met elkaar overeenstemmen. Ten aanzien van het tweede lid  is het voorts 

noodzakelijk te motiveren waarom het verbod zoals geregeld in het eerste lid van artikel 

7 niet van toepassing is in het geval het voorzieningen betreft die dienen om een schip te 

laden en te lossen. De Raad merkt op dat laad- en los activiteiten veelal in een haven 

plaatsvinden. Artikel 7, eerste lid, is echter niet van toepassing op havens.  

 

2.6 Het in voorgesteld artikel 8 opgenomen verbod dient naar de mening van de Raad 

te gelden voor alle wateren rond Aruba, dus ook voor de territoriale zee. In dit licht 

adviseert de Raad deze bepaling op te nemen in hoofdstuk 1 van het ontwerp. Voorts 

merkt de Raad op dat ook deze bepaling niet is toegelicht. Het gebruik van de zinsnede 

‘dusdanige invloed’ doet de vraag rijzen naar de mate waarin een gezagvoerder onder 

invloed mag zijn van de hiervoor genoemde substanties en waarom er niet is geopteerd 

voor de opneming van een absoluut verbod. 

 

2.7 De Raad merkt op dat voorgesteld artikel 9 te summier is toegelicht. Zo wordt 

geen inzicht gegeven in de reden waarom de aanwijzing van een ontschepingsplaats voor 

passagiers bij landsbesluit dient plaats te vinden. Het gebruik van deze rechtsfiguur komt 

de Raad als onevenredig zwaar voor.  

In de toelichting wordt gesteld dat het in dit artikel gaat om passagiers van bedrijfsmatige 

(passagiers)schepen.
7
 Nu het ontwerp geen definitie bevat van bedrijfsmatige passagiers-

schepen, is onduidelijk op welke passagiers wordt gedoeld. Gezien de definitie van het 

begrip passagier zoals voorgesteld in artikel 1 van het ontwerp wijst de Raad er op dat de 

wellicht gewenste beperking tot passagiers van bedrijfsmatige (passagiers)schepen niet 

door opneming daarvan in de toelichting kan worden gerealiseerd. Hiertoe dient het 

ontwerp zelve te worden gewijzigd. 

 

2.8 Naar aanleiding van voorgesteld artikel 10, tweede lid, vraagt de Raad zich af of 

de aldaar geregelde bevoegdheid niet ook aan de havenmeester zou moeten worden 

toegedeeld voor de wateren die onder zijn beheer vallen. De toelichting ware met een 

passage terzake uit te breiden. 

 

2.9 Hoofdstuk 2 van het ontwerp betreft volgens de titel de orde en veiligheid in de 

havens en de voor schepen bevaarbare binnen wateren. Hoofdstuk 3 betreft de orde en 

veiligheid in de havens. Deze hoofdstukindeling komt de Raad wetstechnisch niet juist 

voor. Het voorgestelde hoofdstuk 3 zal naar de mening van de Raad deel uit hebben te 

maken van hoofdstuk 2 in de vorm van een paragraaf. 

 

2.10 Met betrekking tot voorgesteld artikel 11, eerste lid, beveelt de Raad aan om de 

bijlage bij het betreffende landbesluit, h.a.m. nader te omschrijven. De enige verwijzing 

naar een kaart is onvoldoende om de inhoud van de bijlage te bepalen. 

Gezien het feit dat het begrip zeehaven reeds in voorgesteld artikel 7, tweede lid, wordt 

gebruikt adviseert de Raad de definitie van zee- en jachthavens op te nemen in Hoofdstuk 

1 van het ontwerp dan wel als eerste artikel van hoofdstuk 2. De in artikel 11, derde lid, 
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opgenomen definitie van zeehaven doet de vraag rijzen naar de relatie met de zee. Naar ’s 

Raads mening zou de open verbinding met de zee onderdeel dienen uit te maken van deze 

definitie.  

 

2.11 Ten aanzien van voorgesteld artikel 12, eerste lid, constateert de Raad dat er geen 

expliciete meldingsplicht bestaat voor de gezagvoerder voor wat betreft gegevens over de 

lading. De Raad acht het mede in het licht van het gestelde in voorgesteld artikel 13 van 

belang dat in voorgesteld artikel 12, eerste lid, een algemene meldingsplicht met 

betrekking tot de inhoud van de lading wordt opgenomen. 

Ten aanzien van het onderhavige lid, onderdeel e, wijst de Raad er op dat niet duidelijk is 

welke bij of krachtens de Scheep- en luchtvaartbeveiligingsverordening (AB 2004 no. 40) 

verplicht gestelde gegevens bedoeld worden. De Raad adviseert om hierin alsnog te 

voorzien. 

De Raad merkt tot slot op dat de ‘agent’ zoals opgenomen in voorgesteld artikel 12, 

tweede lid, niet is gedefinieerd en adviseert hierin te voorzien. 

 

2.12 De Raad stelt vast dat voorgesteld artikel 14 niet is toegelicht en vraagt zich af 

waarom de vaststelling van een ligplaatsenoverzicht facultatief is en hoe wordt 

gewaarborgd dat de gezagvoerder zich zal houden aan de bijzondere gebruiksbepalingen 

zoals opgenomen in het tweede lid, van voorgesteld artikel 14. 

 

2.13 Het woord ‘langer’ zoals opgenomen in voorgesteld artikel 15, eerste lid, 

onderdeel b, komt de Raad overbodig voor. Voorgesteld artikel 15, tweede lid, acht de 

Raad door de verschillende onderwerpen die in één artikel worden geregeld onduidelijk 

geredigeerd. De Raad adviseert om de bevoegdheid voor de havenmeester tot het 

opleggen van maatregelen separaat in het onderhavige artikel te regelen. Voorts dient de 

redactie zodanig te worden aangepast dat daaruit duidelijk blijkt dat het verbod zoals 

opgenomen in het eerste lid direct kan worden opgelegd in het geval het op voorhand 

duidelijk is dat geen maatregelen mogelijk zijn ter voorkoming of beëindiging van het 

ernstige gevaar, de ernstige schade of hinder. 

 

2.14 Ook voorgesteld artikel 16 is niet voorzien van een toelichting. In relatie tot 

voorgesteld artikel 7, eerste lid, vraagt de Raad zich af waarom in artikel 16, eerste lid, 

niet de voorwaarde wordt gesteld dat de desbetreffende voorzieningen of voorwerpen, 

gevaar, schade of hinder voor personen of zaken dienen op te leveren. Een nadere 

toelichting acht de Raad op zijn plaats. 

 

2.15 Mede gezien het feit dat de toelichting er over zwijgt, vraagt de Raad zich af 

waarom de verplichting voorgesteld in artikel 18 niet tevens rust op de gezagvoerder. 

Deze bezit immers de algehele verantwoordelijkheid voor het schip. 

 

2.16 Naar aanleiding van voorgesteld artikel 24 en 25 vraagt de Raad zich af waarom 

voor recreatievaart in een zeehaven toestemming van de havenbeheerder volstaat terwijl 

voor het houden van wedstrijden en dergelijke in een haven op grond van artikel 25 

toestemming van de havenmeester vereist is. 

 

2.17 Ten aanzien van voorgesteld artikel 28, adviseert de Raad om het artikel aan te 

vangen met de definitie van het begrip bunkeren. 

 

2.18 De Raad acht een toelichting op zijn plaats met betrekking tot het gestelde in 

voorgesteld artikel 29, tweede lid, onderdeel c, voor wat betreft de bevoegdheids-
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toedeling aan de havenmeester. Het komt de Raad voor dat de havenbeheerder een betere 

inschatting kan maken van de risico’s in het geval van de situatie genoemd in artikel 29, 

eerste lid, onderdeel a. 

 

2.19 In voorgesteld artikel 31, eerste lid, wordt verwezen naar de hoofdstukken VI en 

VII van 'het op 1 november 1977 te Londen tot stand gekomen SOLAS-verdrag'. In 

voorgesteld artikel 39, eerste lid, wordt vervolgens naar dezelfde hoofdstukken uit het 

desbetreffende verdrag verwezen, zij het onder de noemer: 'het op 1 november 1974 te 

Londen tot stand gekomen Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (Trb. 

1976, 157)'. In het kader van de duidelijkheid en uniformiteit adviseert de Raad om in de 

betreffende artikelen een eenvormige benaming voor het desbetreffende verdrag te 

hanteren. 

 

2.20 De Raad beveelt aan om in voorgesteld artikel 33 de bevoegdheid van de 

havenmeester tot het geven van aanwijzingen expliciet te regelen. Deze 

aanwijzingsbevoegdheid zou indien gewenst door middel van delegatie nader kunnen 

worden genormeerd. 

Uit de toelichting blijkt dat het ligplaats nemen door een schip een bredere invulling 

krijgt door daar tevens onder te verstaan het gaande houden van een schip op een 

bepaalde plaats.
8
 De Raad is van oordeel dat een dergelijke uitbreiding van een begrip 

door neerlegging daarvan in de memorie van toelichting niet wenselijk is. De Raad 

adviseert derhalve het begrip ‘ligplaats nemen’ in het ontwerp te definiëren.  

  

2.21 Met betrekking tot voorgesteld artikel 38 en 39, constateert de Raad dat in de 

toelichting een definitie wordt gegeven van het begrip ‘overslag’.
9
 Gezien het feit dat het 

een gekwalificeerd begrip betreft is de Raad van oordeel dat deze definitie dient te 

worden opgenomen in het ontwerp. Voorts rijst de vraag of overslag tevens kan 

plaatsvinden in havens. Indien dit het geval mocht zijn dan ware ook voor havens 

bepalingen op te nemen ter regulering van overslag. 

De Raad vraagt zich ten aanzien van de in voorgesteld artikel 38, derde lid, onderdeel b, 

genoemde intrekkingsgrond af waarom een expliciete handeling van de havenmeester 

noodzakelijk is in het geval de termijn van de toestemming reeds is verstreken. 

 

2.22 De Raad merkt op naar aanleiding van voorgesteld artikel 41, eerste lid, dat 

slechts ambtenaren kunnen worden aangewezen als toezichthouder. Noch bij de Aruba 

Ports Authority NV (APA NV) noch bij Valero in hun hoedanigheid van havenbe-

heerders zijn ambtenaren in dienst vanwege het feit dat zij de status van privaatrechtelijke 

rechtspersoon bezitten. Deze gekozen toezichtsconstructie leidt er derhalve toe dat 

zijdens de havenbeheerders geen toezicht kan worden gehouden op de door hen uit te 

voeren bevoegdheden en toegedeelde verantwoordelijkheden. De Raad komt dit 

ongewenst voor en beveelt aan de voorgestelde toezichtsconstructie te heroverwegen.  

 

2.23 In voorgesteld artikel 53 worden bepalingen uit meerdere voorgestelde artikelen 

bestuurlijk gehandhaafd. De Raad constateert echter dat deze bepalingen zich niet 

allemaal lenen voor bestuurlijke handhaving, i.c. het opleggen van een last onder 

dwangsom (zie ook opmerking Raad onder punt 1.10).  

Het opleggen van een last onder dwangsom is bedoeld om de overtreder er toe aan te 

zetten de overtreding te beëindigen. Dit veronderstelt dat de overtreding gedurende een 

                                                 
8
 MvT, p. 18. 

9
 MvT, p. 19 en 20. 
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bepaalde periode plaatsvindt. Gelet hierop bevreemdt het de Raad dat dit 

handhavingsinstrument voor het verbod op dronkenschap van de gezagvoerder 

(voorgesteld artikel 8), het verbod op het in- en/of ontschepen van passagiers 

(voorgesteld artikel 9), het verbod op visserij in de haven (voorgesteld artikel 19), het 

verbod op het met gebruik van het anker tot stoppen brengen van het schip dan wel het 

met een krabbend anker varen (voorgesteld artikel 21) en het verbod op het gebruik van 

voort- en zijstuwers indien het schip aan de grond zit, gemeerd ligt of ten anker ligt 

(voorgesteld artikel 22) wordt toegepast. De Raad meent immers dat - gezien de aard van 

deze genoemde verbodsbepalingen - het toepassen van een last onder dwangsom niet 

praktisch uitvoerbaar is dan wel geen effectieve werking zal hebben. De Raad beveelt 

derhalve aan om voor deze bepalingen te opteren voor een meer toepasselijk 

handhavingsinstrument. 

De Raad heeft ook geconstateerd dat de bepalingen in de voorgestelde artikelen 20 en 35 

ten onrechte bestuurlijk gehandhaafd worden. Voorgesteld artikel 20 betreft namelijk een 

gebod voor de gezagvoerder om de havenbeheerder in kennis te stellen indien er een 

gebrek aan het schip is. Bij voorgesteld artikel 35 wordt de mogelijkheid geregeld om bij 

landsbesluit de tarieven te stellen voor het innemen van een ligplaats in een redegebied. 

Voor beide gevallen lijkt handhaving praktisch niet mogelijk. De Raad adviseert derhalve 

om het ontwerp op deze punten aan te passen. 

 

2.24 In voorgesteld artikel 62 wordt de strafrechtelijke handhaving van bepalingen uit 

verscheidene artikelen geregeld. De Raad merkt ten aanzien van dit artikel op dat deze 

handhaving niet voor alle in dit voorgesteld artikel genoemde bepalingen van toepassing 

kan zijn (zie ook opmerking Raad in onderdeel 1.6). In voorgesteld artikel 62 wordt de 

overtreding van voorgesteld artikel 10, tweede, vierde, vijfde en zesde lid, namelijk 

strafbaar gesteld. De desbetreffende leden uit voorgesteld artikel 10 betreffen echter 

bepalingen waarin een bevoegdheid voor de havenbeheerder is geregeld dan wel een 

bepaling waarin de mogelijkheid wordt gecreëerd om bevoegdheden bij landsbesluit 

verder te regelen. Het strafbaar stellen van een overtreding van hetgeen in deze leden is 

geregeld lijkt naar ’s Raads mening derhalve onterecht.  

De Raad heeft voorts geconstateerd dat het overtreden van hetgeen in voorgesteld artikel 

38 is geregeld meerdere malen en op verschillende manieren in artikel 62 wordt 

gesanctioneerd. Hierdoor is het niet duidelijk welke sanctie geldt voor het overtreden van 

de bepalingen in voorgesteld artikel 38. De Raad beveelt aan om voorgesteld artikel 62 te 

ontdoen van deze pluriforme sanctionering ten aanzien van artikel 38. 

Tot slot, merkt de Raad op dat niet duidelijk is welk deel uit voorgesteld artikel 27, 

tweede lid, bij overtreding strafbaar wordt gesteld. De Raad beveelt aan om dit in het 

ontwerp te verduidelijken. 

 

3. Memorie van toelichting 

 

3.1 De Raad is van oordeel dat de memorie van toelichting kwalitatief te wensen 

overlaat. Veelal worden de bepalingen van het ontwerp niet of zeer summier 

gemotiveerd, waardoor onvoldoende inzicht wordt verkregen in het doel en de inhoud 

van de verschillende artikelen. Hoewel de Raad in dit advies wijst op verschillende 

tekortkomingen in de toelichting acht hij het noodzakelijk dat deze integraal wordt 

herzien. 

 

3.2 In de tweede alinea op pagina 2 van de toelichting wordt gewag gemaakt van het 

feit dat met het thans aan de Staten voorgelegde ontwerp voor een aanmerkelijk deel 

wordt voorzien in de uitvoering van het VN-zeerechtverdrag. De Raad neemt aan dat met 
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de zinsnede ‘thans aan de Staten voorgelegde ontwerp’ wordt gedoeld op het onderhavige 

ontwerp. De betreffende alinea geeft verder geen inzicht in welk deel van het VN-

zeerechtverdrag in het ontwerp wordt geïmplementeerd. De Raad acht het noodzakelijk 

dat hierin wordt voorzien en verwijst voor het overige naar het gestelde in onderdeel 3.1. 

 

3.3 De in de vierde alinea, van pagina 4, van de toelichting opgenomen mededeling 

dat in het ontwerp naar diverse verdragen wordt verwezen en de daarop volgende 

opsomming van de betreffende verdragen is onjuist. Slechts naar drie van de op pagina 4 

en 5 van de toelichting opgesomde verdragen wordt in het ontwerp verwezen. 

Aanpassing van de betreffende passage in de toelichting is derhalve vereist. 

 

3.4 De Raad adviseert om in de toelichting op voorgesteld artikel 1, de volgorde van 

de aldaar genoemde begrippen aan te houden. 

 

3.5 In de toelichting worden ‘ernstige gevolgen voor de openbare orde’ als reden voor 

de mogelijke oplegging van verboden op grond van artikel 15, eerste lid, van het ontwerp 

genoemd.
10

 Deze omstandigheid is echter niet in het eerste lid genoemd. De toelichting 

en het ontwerp dienen derhalve met elkaar in overeenstemming te worden gebracht.  

Ook de toelichting op voorgesteld artikel 15, derde lid dient te worden gewijzigd. 

Volgens de toelichting stelt de havenmeester het betreffende verbod op verzoek van de 

kapitein op schrift, terwijl het ontwerp een directe verplichting formuleert voor de 

havenmeester tot schriftelijke bevestiging. 

 

3.6 In de toelichting op voorgesteld artikel 25 wordt het begrip handelshaven 

genoemd. Dit begrip wordt in het ontwerp verder niet gebruikt. De Raad adviseert 

derhalve de terminologie van het ontwerp aan te houden. 

 

3.7 De toelichting op voorgesteld artikel 32 geeft aan dat het betreffende artikel strekt 

tot de aanwijzing van twee redegebieden. Artikel 32 betreft echter de aanwijzing van 

redegebieden in het algemeen. 

 

3.8 In de toelichting op voorgesteld artikel 33 en 34 wordt abusievelijk gemeld dat 

deze artikelen de tarieven voor het gebruik ligplaatsen betreffen. Voorgesteld artikel 35 

voorziet hier echter in. 

 

3.9 Anders dan de toelichting op voorgesteld artikel 36 en 37 stelt, voorziet artikel 36 

in een bevoegdheidstoedeling aan de havenmeester tot het uitvaardigen van een verbod 

om ligplaats te nemen. De betreffende artikelen voorzien niet in een direct verbod. 

 

3.10 De Raad acht de tweede alinea van de toelichting op voorgesteld artikel 37 

onbegrijpelijk. De relatie tussen artikel 212 van het VN-zeerechtverdrag en het recht van 

onschuldige doorvaart wordt niet duidelijk gemaakt. Het komt de Raad voor dat de 

betreffende passage context en conclusie ontbeert. 

 

3.11 In de toelichting op voorgestel artikel 42 tot en met 47 wordt artikel 220 van het 

VN-zeerechtverdrag geciteerd zonder dat er enige motivering van voornoemde artikelen 

wordt opgenomen. Ook hier ontbeert de toelichting context en conclusie. 

 

  

                                                 
10

 MvT, p. 13, derde alinea. 
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4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen 

 

 Voorstellen voor redactionele verbeteringen zijn in de marge van zowel het 

ontwerp als de memorie van toelichting aangegeven. 

 

5. Conclusie en eindadvies 

 

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, niet dan nadat met het voorgaande rekening zal zijn 

gehouden. 

 

De Secretaris,      De Voorzitter, 

 

 

____________________    ____________ 

mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 

 


