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1. Artikel IV wordt vervangen door:

ARTIKEL IV

De Rijkswet Vaarplicht (Stb. 1972, 415) wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:
b. «schip»: een geen oorlogsschip zijnd zeeschip in de zin van artikel

8.1.2, eerste lid, van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek alsmede een
zodanig schip in aanbouw, en in de zin van de artikelen 375, eerste lid,
en 376, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel van de Nederlandse
Antillen en in de zin van de artikelen 375, eerste lid, en 376, eerste lid,
van het Wetboek van Koophandel van Aruba.

2. Artikel V wordt vervangen door:

ARTIKEL V

De Rijkswet Noodvoorzieningen Scheepvaart (Stb. 1972, 416) wordt
als volgt gewijzigd:

In artikel 1 wordt onderdeel b vervangen door:
b. «schip onder de vlag van het Koninkrijk»:
1°. een Nederlands schip in de zin van de artikelen 311 en 312 van het

Nederlandse Wetboek van Koophandel, geen oorlogsschip zijnde, hetzij
2°. een Nederlands vissersvaartuig, dat bedrijfsmatig wordt gebruikt

voor de zeevisserij, de kustvisserij of de visserij op het Usselmeer, een
en ander in de zin van de Visserijwet 1963, hetzij

3°. een Nederlands-Antiliaans zeeschip op grond van het Curagaosch
zeebrievenbesluit 1933, hetzij

4°. een bij landsverordening als zodanig aangewezen in de Neder–
landse Antillen thuisbehorend vissersvaartuig, hetzij

5°. een Arubaans zeeschip op grond van het Curagaosch zeebrieven–
besluit, hetzij

6°. een bij landsverordening als zodanig aangewezen in Aruba thuisbe–
horend vissersvaartuig;
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c. «reder»:
1°. voor schepen als bedoeld onder b, 1° en 2°: de eigenaar of,

ingeval van rompbevrachting, de rompbevrachter;
2°. voor schepen als bedoeld onder b, 3° en 4°: de reder als bedoeld

in artikel 408 Wetboek van Koophande! van de Nederlandse Antillen;
3°. voor schepen als bedoeld onder b, 5° en 6°.: de reder als bedoeld

in artikel 408 Wetboek van Koophandel van Aruba.
Artikel 2, zevende lid, komt te luiden:
7. Onze besluiten bedoeld in het eerste en het vijfde lid, worden

geplaatst in het Staatsblad, m het Publicatieblad van de Nederlandse
Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba.

Artikel 5, vierde lid, komt te luiden:
4. Een verbod krachtens het eerste lid en een bepaling krachtens het

derde lid worden bekend gemaakt in de Staatscourant, in de Cura–
gaosche Courant en in de Landscourant van Aruba.

In artikel 11, zesde lid, worden de woorden «de artikelen 318c en
318q van het Nederlandse Wetboek van Koophandel» vervangen door:
afdeling 8.3.3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Voorts wordt
«Surinaams of Nederlands-Antilliaans zeeschip» vervangen door: Neder–
lands-Antilliaans of Arubaans zeeschip. Tenslotte wordt «Suriname of de
Nederlandse Antillen» vervangen door: de Nederlandse Antillen of Aruba.

In artikel 13, derde lid, wordt de zinsnede «artikel 13 van het
Surinaams zeebrievenbesluit 1933 of» geschrapt. In de volgende
zinsnede van dat lid wordt «die besluiten» vervangen door: dat besluit,
en wordt «moetert» vervangen door: moet.

In artikel 17, vierde lid, worden de woorden «is teboekgesteld»
vervangen door: teboekstaat.

In artikel 19, eerste lid, worden de woorden «Surinaamse of Neder–
lands Antilliaans zeeschepen of van in Suriname of de Nederlandse
Antillen thuisbehorende vissersvaartuigen» vervangen door: Nederlands–
Antilliaanse of Arubaanse zeeschepen of van in de Nederlandse Antillen
of in Aruba thuisbehorende vissersvaartuigen. Voorts worden de
woorden «in of op Suriname of de Nederlandse Antillen» vervangen
door: in of op de Nederlandse Antillen of Aruba.

In artikel 20 wordt «in Suriname of de Nederlandse Antillen»
vervangen door: in de Nederlandse Antillen of Aruba.

In artikel 24, vierde lid, komt onderdeel 2° te luiden:
2°. door het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse

Antillen en Aruba, indien de belanghebbende woonachtig is in de Neder–
landse Antillen of Aruba;

In artikel 29 vervalt het cijfer 1 voor het eerste lid. Het tweede lid
vervalt.

In artikel 31 worden de woorden «in Suriname of de Nederlandse
Antillen» vervangen door: in de Nederlandse Antillen of Aruba. Voorts
worden de woorden «Suriname en de Nederlandse Antillen» vervangen
door: de Nederlandse Antillen en Aruba.

In artikel 32 worden in de aanhef de woorden «Suriname en de
Nederlandse Antillen» vervangen door: de Nederlandse Antillen en
Aruba. In onderdeel g worden de woorden «Suriname of de Nederlandse
Antillen» vervangen door: de Nederlandse Antillen of Aruba.

Na artikel 34 wordt een nieuw artikel 34a ingevoegd, luidende:

Artikel 34a

Indien de Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw Burgerlijk Wetboek,
vierde gedeelte (Stb. 1989, 289) en de Kadasterwet (Stb. 1989, 186) in
werking treden worden de volgende wijzigingen in de onderhavige wet
aangebracht:

Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 20 522 (R 1350), nr. 10



In artikel 1 wordt na onderdeel b een nieuw onderdeel c ingevoegd,
luidende:

c. «scheepsregister»: het register als bedoeld in artikel 378 van het
Wetboek van Koophandel van de Nederlandse Antillen en het register als
bedoeld in artikel 378 van het Wetboek van Koophandel van Aruba.

In artikel 9, achtste lid, worden de woorden «De verklaring wordt»
vervangen door: Met betrekking tot schepen als bedoeld in artikel 1
onder b, 1° en 2°, wordt de verklaring ingeschreven in de openbare
registers, bedoeld in afdeling 3.1.2 van het Nederlandse Burgerlijk
Wetboek. Artikel 3.1.2.7, eerste lid, van dat wetboek is niet van
toepassing. Met betrekking tot schepen als bedoeld in artikel 1 onder b,
3°, 4°, 5° en 6° wordt de verklaring.

In artikel 15, vierde lid, worden de woorden «verkoop van het schip»
vervangen door: verkoop van het schip, indien het een schip als bedoeld
in artikel 1 onder b, 1° en 2°, betreft, een verklaring zou afgeven als
bedoeld in artikel 3.9.4.20 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek, en
indien het een schip als bedoeld in artikel 1 onder b, 3°, 4°, 5° en 6°
betreft,.

In artikel 16, achtste lid, worden de woorden «De verklaring wordt»
vervangen door: Met betrekking tot schepen als bedoeld in artikel 1
onder b, 1° en 2°, wordt de verklaring ingeschreven in de openbare
registers, bedoeld in afdeling 3.1.2 van het Nederlandse Burgerlijk
Wetboek. Met betrekking tot schepen als bedoeld in artikel 1 onder b,
3°, 4°, 5° en 6° wordt de verklaring.

In artikel 17, vierde lid, wordt in de derde zin na «welke» ingevoegd:
indien het een schip als bedoeld in artikel 1, onder b, 1° en 2° betreft
Onze Minister zo spoedig mogelijk doet inschrijven in de openbare
registers, bedoeld in afdeling 3.1.2 van het Nederlandse Burgerlijk
Wetboek, en welke indien het een schip als bedoeld in artikel 1, onder b,
3°, 4°, 5° en6° betreft.
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