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1. Landsbesluit radiotelefonie pleziervaartuigen 
 
 
 
 
 
LANDSBESLUIT van 12 december 2002 no. 63, bepalende de opneming in de 
afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst 
van het Landsbesluit radiotelefonie pleziervaartuigen. 
 
 
 
 
 
 

Uitgegeven, 5 februari 2003 
 
 
 
 

De minister van Justitie, 
 

H.R. Croes 
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 DE GOUVERNEUR VAN ARUBA, 
 
 
 Op de voordracht van de minister van Justitie, 
 
 
 Gelet op: 
 
artikel 6, eerste lid, van de Algemene overgangsregeling wetgeving en 
bestuur (AB 1987 no. GT 2); 
 

HEEFT BESLOTEN: 
 
I. vast te stellen de in de bijlage bij dit landsbesluit opgenomen tekst van 
het Landsbesluit radiotelefonie pleziervaartuigen, zoals deze luidt na de 
daarin aan-gebrachte wijzigingen krachtens de Algemene overgangsregeling 
wetgeving en bestuur (AB 1987 no. GT 2);  
 
II. dit landsbesluit op te nemen in de afzonderlijke afdeling van het 
Afkondigingsblad van Aruba. 
 
 
Gegeven te Oranjestad, 12 december 2002 
 
O. Koolman 
 
 
De minister van Justitie, 
H.R. Croes 
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Artikel 1 
 
 In dit landsbesluit wordt verstaan onder: 
Pleziervaartuig:  een vaartuig dat uitsluitend ter ontspanning van de 

op-varenden wordt gebruikt, en waarmee geen 
personen of goederen tegen betaling worden 
vervoerd; 

Reglement:  het bij het Internationale Verdrag betreffende de 
verre-berichtgeving (Tractatenblad 1960, no. 144) 
behorende Radio Reglement (Trb. 1961, 115); 

Directeur:    de directeur van de Directie 
Telecommunicatiezaken. 
 

Artikel 2 
 
 1. De eigenaar van een pleziervaartuig dat in Aruba is ingeschreven, 
die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, kan, al dan niet onder het stellen 
van nadere voorwaarden, bij landsbesluit, toestemming - hierna te noemen 
machtiging - worden verleend tot het aanleggen, in het bezit en in gebruik 
hebben van een radiotelefonie-inrichting - hierna te noemen inrichting - aan 
boord van zijn ple-ziervaartuig. 
 2. De aanvrage tot een machtiging wordt gericht aan de minister, 
belast met telecommunicatie, door tussenkomst van de Directeur. 
 3. Ten bewijze dat de verleende machtiging is aanvaard, moet aan de 
minister, belast met telecommunicatie, door tussenkomst van de Directeur 
binnen één maand na haar verzending een verklaring van aanvaarding 
worden ingezonden. 
 

Artikel 3 
 
 1. De inrichting mag niet in gebruik worden genomen, alvorens zij 
vanwege de Directeur is goedgekeurd. Voor de keuring is een bedrag van Afl. 
10,- verschuldigd, vooruit te betalen aan het kantoor van de Directie 
Telecommu-nicatiezaken. Na goedkeuring verstrekt de Directeur een bewijs 
van goed-keuring. 
 2. De machtiging moet nabij de inrichting zichtbaar worden 
opgehangen. 
 

Artikel 4 
 
 De goedkeuring wordt slechts verleend, indien de inrichting kan 
werken op de door de internationale bepalingen voorgeschreven en door de 
Directeur goedgekeurde frequenties met andere vaartuigen en kuststations in 
Aruba. 
 

Artikel 5 
 
 De inrichting mag slechts worden bediend door degene die in het bezit 
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is van het certificaat of beperkt certificaat als radiotelegrafist of 
radiotelefonist aan boord van handelsschepen als bedoeld in het Reglement, 
hetzij van het beperkt certificaat als radiotelefonist als bedoeld in artikel 14. 
 

Artikel 6 
 
 De eigenaar van het pleziervaartuig is verplicht wijziging in of 
vervanging van de inrichting onverwijld aan de Directeur of diens 
gemachtigde te melden. 

Artikel 7 
 
 De door de Directeur aan te wijzen ambtenaren hebben, op vertoon 
van hun legitimatiebewijs, te allen tijde toegang tot het pleziervaartuig aan 
boord waarvan de inrichting zich bevindt, tot het instellen van een 
onderzoek, of de inrichting nog aan de gestelde eisen voldoet, en om kennis 
te nemen van al hetgeen op het gebruik van de inrichting betrekking heeft. 
 

Artikel 8 
 
 De gezagvoerder van het pleziervaartuig is verplicht er voor te zorgen 
dat ieder vertrek buitengaats en iedere aankomst van het pleziervaartuig 
wordt doorgegeven aan het havenkantoor van Aruba, en dat tijden de vaart 
enkele keren per dag met het kuststation verbinding wordt onderhouden. 
 

Artikel 9 
 
 1. Bij het geven of overbrengen van noodseinen, spoedseinen en 
veiligheidsseinen mag worden afgeweken van de voorwaarden der 
machtiging, mits het belang ten behoeve waarvan die seinen worden 
gegeven, naar goed zeemanschap zulks noodzakelijk maakt en wettigt. 
 2. Voor het noodsein hetwelk, met inachtneming van het  Reglement, 
ook ten behoeve van andere ongevallen dan van het schip zelf, kan worden 
gegeven, moet het Engelse woord “Mayday” worden gebezigd. Overbrenging 
van valse of bedriegelijke noodseinen is verboden. 
 
 

Artikel 10 
 
 De gezagvoerder van het pleziervaartuig is verplicht het geheim te 
bewaren van alle berichten die door middel van de inrichting te zijner kennis 
komen, voor zover niet voor hem of één van de opvarenden bestemd. Het is 
verboden radiocorrespondentie die voor anderen is bestemd, op te vangen; 
indien dergelijke correspondentie onopzettelijk wordt ontvangen, mag zij 
noch opgeschreven, noch aan derden worden medegedeeld, noch voor enig 
doel gebezigd worden en zelfs aan het bestaan ervan mag geen bekendheid 
worden gegeven. 
 

Artikel 11 
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 De eigenaar van het pleziervaartuig is verplicht om, wanneer het 
vaartuig waarop de inrichting is aangelegd, uit de vaart wordt genomen, dan 
wel in andere handen overgaat, daarvan onmiddellijk aan de Directeur kennis 
te geven. 
 

Artikel 12 
 
 Bij landsbesluit kan, indien bij zulks op grond van het algemeen belang 
nodig geoordeeld is, het gebruik van een inrichting aan boord van plezier-
vaartuigen geheel of ten dele geschorst worden. 
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Artikel 13 
 
 1. De machtiging wordt ingetrokken: 
a. indien de eigenaar van het pleziervaartuig Aruba metterwoon verlaat; 
b. het pleziervaartuig uit de vaart wordt genomen, dan wel in andere 
handen overgaat; 
c. op verzoek van de eigenaar van het pleziervaartuig. 
 2. De machtiging kan worden ingetrokken: 
a. indien de inrichting niet binnen één jaar na het verlenen der 
machtiging is aangelegd; 
b. bij niet nakoming van de voorschriften van het Reglement, van de 
Telegraaf- en telefoonverordening (AB 1996 no. GT 2), van dit landsbesluit 
en van de overige voorwaarden waaronder de machtiging is verleend. 
 

Artikel 14 
 1. Het beperkt certificaat als radiotelefonist aan boord van 
pleziervaartuigen wordt verkregen na het met goed gevolg afleggen van een 
examen in de vol-gende vakken: 
a. kennis van de bediening en de werkwijze in de radiotelefoondienst; 
b. kennis van het overbrengen en opnemen per radiotelefoon; 
c. algemene kennis van de reglementen die van toepassing zijn op de 
radio-telefonische berichtgeving en met name van dat gedeelte van het 
reglement, dat betrekking heeft op de veiligheid van mensenlevens op zee. 
 2. De duur van het examen is één uur; het wordt mondeling 
afgenomen. 
 

Artikel 15 
 
 1. Met het afnemen van het examen is belast de commissie, bedoeld in 
artikel 6, eerste lid, van het Radio-amateurbesluit (AB 1987 no. GT 11), naar 
een door haar opgesteld examenprogramma. 
 2. De commissie bepaalt de tijden waarop, en de plaatsen waar het 
examen zal worden afgenomen. 
 

Artikel 16 
 
 Het oordeel over de kennis of de bedrevenheid van de kandidaten 
wordt voor elk onderdeel uitgedrukt door één van de cijfers 1 tot en met 10, 
waaraan de volgende betekenis moet worden gehecht: 
   10 uitmuntend   5 bijna voldoende 
   9 zeer goed   4 onvoldoende 
   8 goed     3 zeer 
onvoldoende 
   7 ruim voldoende  2 slecht 
   6 voldoende   1 zeer slecht 
 

Artikel 17 
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 1. Tot het examen kan slechts worden toegelaten degene die ten 
minste 18 jaar oud is. 
 2. Het verzoek om tot het examen te worden toegelaten dient 
schriftelijk te worden gericht aan de examencommissie door tussenkomst 
van de Directeur. 
 3. Het examengeld bedraagt Afl. 7,50 en dient ten kantore van de 
Ontvanger te worden voldaan. 
 4. De kandidaat dient aan de examencommissie over te leggen: 
a. een bewijs waaruit zijn nationaliteit blijkt; 
b. het bewijs dat het examengeld is voldaan; 
b. twee recente pasfoto’s. 
 

Artikel 18 
 
 1. De kandidaat die voor alle onderdelen ten minste het cijfer 6 heeft 
behaald, is geslaagd voor het examen; hem wordt op grond daarvan, nadat 
hij in handen van de Directeur of diens gemachtigde de eed of belofte als 
bedoeld in het tweede lid, heeft afgelegd, door de Directeur of diens 
gemachtigde het beperkt certificaat van bekwaamheid als radiotelefonist aan 
boord van pleziervaartuigen uitgereikt. 
 2. De af te leggen eed of belofte luidt aldus: 
Ik, ............   ................., geboren de ............................. te 
....................... zweer/ beloof dat ik de berichten en gegevens, die mij als 
radiotelefonist ter kennis komen, aan niemand, wie hij ook zijn moge, zal 
openbaren, dan aan degene aan wie ik volgens wettelijke regelingen 
verplicht ben zulks te doen, en dat ik alle overtredingen van wettelijke 
regelingen, in Aruba geldig, en van de wettelijke internationale voorschriften 
met betrekking tot de verreberichtgeving, alsmede van de voorwaarden 
waaronder de machtiging aan de eigenaar van het pleziervaartuig is 
verleend, die mij ter kennis komen, eerlijk en naar waarheid aan de 
bevoegde autoriteiten zal rapporteren en hun alle medewerking zal verlenen 
bij de opsporing van de overtreder. 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig. Dat beloof  ik. 
 3. Na de ondertekening van het eedsformulier door degene die de 
eed/belofte heeft afgelegd, wordt het formulier voorzien van een 
ondertekende verklaring als volgt: 
Deze eed/belofte is door mij ......................... afgenomen op heden, de 
.................. 
 

Artikel 19 
 
 De secretaris van de examencommissie brengt verslag van alle 
examens uit aan de Inspecteur van het voortgezet onderwijs. 
 

Artikel 20 
 
 Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit radiotelefonie 
pleziervaartuigen. 
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