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Besluit d.d.:19 januari 2021  Nummer: 9 

   

Besluit van de eilandsraad van 19 januari 2021 no. 9 , houdende bepalingen betreffende het 
varen van NE- geregistreerde vissers-, sport-, zeil- en motorvaartuigen rondom en van of naar de 
omliggende eilanden van St Eustatius (Verordening lokale vaartuigen Sint Eustatius 2021) 

overwegende dat het mede in het licht van veiligheid en controle door de haven het van belang is om 
regelingen te hebben aangaande registratie van lokale vaartuigen 

 

gehoord het advies van de havenmeester en de scheepvaart inspectie; 

 

gelet op de artikel 152 van de Wet Openbare Lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba 

 

Besluit: 

vast te stellen  

Verordening houdende bepalingen betreffende het varen van NE- geregistreerde vissers-, sport-, zeil- en 
motorvaartuigen rondom en van of naar de omliggende eilanden van St Eustatius (verordening lokale 
vaartuigen Sint Eustatius 2021) 

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
1. De voorschriften van deze verordening zijn van toepassing op NE- geregistreerde vissers-, sport-, zeil- 
en motorvaartuigen die varen, rondom en van of naar de omliggende eilanden van St Eustatius. 
2. NE- geregistreerde vissers-, sport-, zeil- en motorvaartuigen geëxploiteerd voor commercieel gebruik 
vallen niet onder deze verordening. 
3. De voorschriften van deze verordening zijn niet van toepassing op schepen gecertificeerd onder de 
Regeling Veiligheid Zeeschepen. 
 
Artikel 2 
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
 
BVA: Internationale Bepaling ter Voorkoming van Aanvaringen op zee;  
Coastal water:  sailing area > 3 Nautische mijlen uit de kust; 
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Eigenaar: de beheerder en voorts ieder, die krachtens enig zakelijk recht, bezit daaronder begrepen, de 
beschikking over het vaartuig heeft; 
Havenmeester: de ambtenaar door het Bestuurscollege in deze functie benoemd of degene die hem 
vervangt; 
Korte stoot: een stoot van ongeveer een seconde duur; 
Motorvaartuig: elk vaartuig, dat door eigen of aangehechte mechanische kracht wordt voortbewogen, 
ongeacht of het daarbij al dan niet zeil voert, en bestemd om te varen rondom en van en / naar de 
omliggende eilanden van St Eustatius; 
Opvarenden: elk persoon aan boord van een vaartuig; 
Protected water: sailing area < 3 Nautische mijlen uit de kust ; 
Schipper: de bestuurder van een vaartuig; 
Sportvaartuig: elk vaartuig, uitsluitend voor sport- of plezierdoeleinden gebezigd; 
Vaartuig: elk drijvend voorwerp, gebruikt of in staat te worden gebruikt als een middel van vervoer te 
water; 
Varende: niet ten anker liggende, niet vastgemaakt aan de wal en niet aan de grond zittend; 
Visvaartuig: elk vaartuig, uitsluitend voor visdoeleinden gebezigd; 
Zeilvaartuig: een vaartuig, dat alleen door zeilen wordt voortbewogen; een motorvaartuig, dat onder zeil 
is en zijn machines niet gebruikt; 
 
2. De bepalingen betreffende de lichten zijn van toepassing bij elke weersgesteldheid van 

zonsondergang tot zonsopgang, alsmede onder bijzondere omstandigheden waarin een goed 
zeemanschap zulks vereist. 

 
 
Hoofdstuk II Eisen van deugdelijkheid, veiligheid en openbare orde 
Artikel 3 
1. Het is verboden als schipper van een vissers-, sport-, zeil- en motorvaartuigen  op te treden, zonder 

dat dit is voorzien van een, bij dat vaartuig behorend, door de havenmeester of zijn vervanger 
afgegeven, ten name van de eigenaar gesteld geldig certifcaat van zeewaardigheid. 

2. Een certificaat van zeewaardigheid  omvat de eisen omtrent de uitrusting en de zeewaardigheid van 
een vaartuig. 

3. Het in het eerste lid bedoelde bewijs zal alleen worden afgegeven na een succesvolle inspectie 
uitgevoerd door, een door de havenmeester aangewezen, lid of leden van het zeehavenpersoneel.   

4.  Het in het eerste lid bedoelde bewijs is geldig voor de tijd van één jaar, gerekend vanaf de dag van 
afgifte. 

5.  De staat van het vaartuig en zijn uitrusting moet worden gehandhaafd in overeenstemming met de 
bepalingen van deze verordening om te verzekeren dat het vaartuig in alle opzichten geschikt blijft 
om op zee  te varen zonder schade aan de vaartuigen of personen aan boord aan te brengen. 

6. Nadat een inspectie van een vaartuig is voltooid, mag geen wijziging worden aangebracht in de 
constructieve voorzieningen, machines of andere zaken die onder deze verordening vallen zonder de 
goedkeuring van de havenmeester. 

7.  De geldigheid van het zeewaardigheidscertificaat zal worden onderworpen aan ten minste één 
tussentijdse verificatie, dit zal plaatsvinden tussen de 5 - 6 maanden vóór de vervaldatum van het 
certificaat. 

8. Bij redelijk vermoeden, dat een vaartuig, waarvoor een geldig certifcate of seaworthiness  is 
afgegeven, niet aan de gestelde eisen voldoet, is de eigenaar verplicht op vordering van het 
bestuurscollege, binnen een door deze te bepalen tijd, het vaartuig te laten herkeuren. 
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Als de eigenaar niet verschijnt voor de herkeuring wordt het bewijs van zeewaardigheid vervallen 
verklaard. 

9.  Indien bij de herkeuring of de tussentijdse inspectie blijkt, dat het vaartuig niet voldoet aan de bij of 
krachtens deze verordening gestelde eisen, wordt het bewijs van zeewaardigheid ongeldig verklaard. 

10.  De gestelde uitrusting-eisen als bedoeld in lid 2, afhankelijk van  vaargebied, zijn opgenomen in 
Annex 1 en Annex 2. 

 11. De gestelde eisen aan de constructie en zeewaardigheid als bedoeld in lid 2 zijn opgenomen in 
Annex 3. 

 12. Het format van het certificaat van zeewaardigheid als bedoeld in lid 1 is opgenomen in Annex 4. 
 
Artikel 4 
Alle vaartuigen moeten naast het certifcaat van zeewaardigheid  voorzien zijn van een geldige NE 
registratiekaart.  
 
Artikel 5 
1. Voor het bepalen van het maximale aantal personen welke het vaartuig mag vervoeren, zal de 
havenmeester de volgende zaken in ogenschouw nemen; scheepstype, algemene voorzieningen, 
beschikbaar vrijboord, aantal veilige zitplaatsen en vaargebied. 
2. Het is verboden als schipper van een vaartuig op te treden, dan wel als eigenaar zodanig het vaartuig 
te gebruiken, in de vaart te brengen of te hebben, tenzij bedoeld vaartuig voorzien is van een indicatie, 
aanduidende het maximum aantal, volgens het bewijs van deugdelijkheid te vervoeren opvarenden. 
3. De letters en cijfers van het in het vorige lid genoemde waarmerk moeten 10 centimeter hoog en 1 
centimeter breed zijn en van witte kleur op donkere ondergrond of van zwarte kleur op lichte 
ondergrond. 
 
Artikel 6 
Het is de schipper van een vaartuig verboden als zodanig op te treden: 

a. terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van het gebruik van alcoholhoudende drank of andere 

bedwelmende middelen, dat hij niet in staat moet worden geacht naar behoren als schipper op 

te kunnen treden; 

b. indien hij door ziekte, zwakte of vermoeidheid of wegens andere oorzaken daartoe niet in staat 

is. 

Artikel 7 
Het is verboden als schipper van een vissers-, sport-, zeil- en motorvaartuigen op te treden, tenzij dit 
voorzien is van voldoende reddingsmiddelen, brandblusmiddelen en al hetgeen verder door de 
havenmeester nodig wordt geacht voor het behoud van het vaartuig en de veiligheid van de opvarenden 
zoals onder andere vermeld in Annex 1 of Annex 2 en Annex 3. 
 
Artikel 8 
De schipper van elk motorvaartuig is verplicht een in het ongerede geraakt vaartuig hulp te 
verlenen, voor zover daartoe bij machte en zonder dat dit gevaar voor zichzelf of de opvarenden 
oplevert. 
 
Artikel 9 
1. De eigenaar van een visser-, sport-, zeil- en motorvaartuig is verplicht de verbouw van zijn vaartuig 
en/of machine(s) ter kennis van de havenmeester te brengen. 
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2. De havenmeester beslist of voor het verbouwde vaartuig of de vervangen machine(s) herkeuring nodig 
is. 
 
Artikel 10 
Het is de schipper van een visser-, sport-, zeil- en motorvaartuig verboden: 

a. meer personen te vervoeren dan op het certificaat van zeewaardigheid  is aangegeven. Twee 

kinderen beneden de leeftijd van vijf jaar worden geacht de plaats in te nemen van één 

volwassen passagier; 

b. voertuigen te vervoeren; 

c. enig persoon te vervoeren, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeert of aan 

medeopvarenden hinder of last veroorzaakt; 

d. brandgevaarlijke stoffen te vervoeren anders dan in deugdelijk /gecertifieerde gesloten metalen 

of plastic  vaten; 

e. dieren, andere dan huisdieren aan de opvarenden toebehorend, te vervoeren en uitsluitend 

zodanig en met zodanige voorzorgen, dat de overige opvarenden daarvan geen hinder of last 

ondervinden; 

f. het vaartuig te overbeladen; het maximale laadvermogen, combinatie van personen, bagage 

en/of vracht, is dat wat aangegeven is in de officiële handleiding van het vaartuig. Indien deze 

ontbreekt wordt het aantal personen waarvoor het vaartuig gecertificeerd is maal 82,5 kg 

aangehouden. 

Artikel 11 
Elk vaartuig moet: 

a. de bepalingen in het BVA op te volgen en de schipper dient hiervan voldoende kennis te hebben 

b. indien het een ander vaartuig nadert en gevaar voor aanvaring bestaat, de koers wijzigen of 

vaart verminderen, zo nodig stoppen en achteruitslaan. Evenzo moet er vaart worden 

verminderd, indien de boeggolf gevaar of ernstige hinder oplevert voor andere vaartuigen; 

c. indien door zware regen of anderszins het goed zicht wordt belemmerd, vaart verminderen en 

naar omstandigheden handelen; 

d. bij het naderen van bad- en zwemplaatsen en aanlegsteigers een zodanige matige vaart lopen, 

dat de golfslag en/of zuiging geen gevaar of ernstige hinder oplevert voor persoon of goed. 

Artikel 12 
Het organiseren en houden van en het deelnemen aan wedstrijden met vaartuigen op de territoriale 
wateren is alleen geoorloofd op die tijden en onder die voorwaarden als door het bestuurscollege na de 
havenmeester te hebben gehoord, op schriftelijke aanvraag zal worden toegestaan. 
 
 
Hoofdstuk  III  Geluidsseinen 
Artikel 13 
Een vaartuig dat varende is, moet, indien het handelt overeenkomstig de voorschriften 
van deze verordening, deze handeling aan een of ander in het zicht zijnde vaartuig kenbaar 
maken door de volgende seinen met een misthoorn of claxon: 
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a. een korte stoot betekent: "ik wijk stuurboord uit"; 
 
b. twee korte stoten betekent: "ik wijk bakboord uit"; 
 
c. drie korte stoten betekent: "ik sla volle kracht achteruit". 

 
Artikel 14 
Een vaartuig, dat volgens de bepalingen van deze verordening koers en vaart moet 
houden en dat twijfelt of een ander in zicht zijnde vaartuig het nodige doet om een 
aanvaring te voorkomen, mag een geluidssein geven van tenminste vijf korte stoten. 
 
 
Hoofdstuk  IV Slotbepalingen 
 
Artikel 15 
Van alle voorkomende ongevallen moet onverwijld door de betrokken partijen kennis worden 
gegeven aan de havenmeester. 
 
Artikel 16 
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de personen 
aangewezen in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering BES, alsmede de door het 
bestuurscollege ter uitvoering van deze verordening gestelde voorschriften, daartoe aangewezen 
ambtenaren of personen. 
 
Artikel 17 
1. Overtreden van of niet naleven van enige bepaling in deze verordening wordt gestraft met geldboete 

van de tweede categorie of vervangende hechtenis van ten hoogste twee maanden alsmede de 
intrekking van het certificaat van zeewaardigheid. 

 
2. Waar in deze verordening een verplichting is opgelegd aan een vaartuig is bij niet naleving van die 

bepaling de schipper aangemerkt als dader. 
 

3.  De feiten bij deze verordening strafbaar gesteld worden beschouwd als overtredingen. 
 
Artikel 18 
Vaartuigen die voor de inwerking treding van deze verordening reeds geregistreerd zijn conform de oude 
procedure, dienen zes (6) maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening te voldoen 
aan de voorwaarden overeenkomstig de verordening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028681&artikel=184&g=2020-07-03&z=2020-07-03
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Artikel 19 
Deze verordening kan worden aangehaald als " Verordening lokale vaartuigen Sint Eustatius 2021" en 
treedt in werking met ingang van 1 januair 2021. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de eilandsraad op december 2020 
De regeringscommissaris, 
 
 
 
De heer mr.M.L.A. van RIj 
 
 

Bijlage  

Annex 1 
Annex 2 
Annex 3  
Annex 4 
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Annex I (Chapter II article 3.10) 
Minimum requirements of equipment on board  the vissers-, sport-, zeil- en motorvaartuigen who  are 
certified for protected waters (around the island  < 3 nautical miles from the shore): 
 
1. Approved personal SOLAS or USCG Type II Personal Floating Devices (PFD’s) near shore buoyant vest 
for each adult (> 41 kg) the vessel is certified to carry and extra dedicated vests in case of the carriage of 
children (15 kg > x < 41 kg) and/or infants (< 15kg). 
 
2. One life ring with line; name and homeport clearly marked 
 
3. One 5 Kg ABC or one 6 ltrs Foam portable fire extinguisher 
 
4. One fire bucket with lanyard 
 
5. One VHF (with or without Digital Selective Calling (DSC) ) with antenna or an approved hand held with 
spare battery  
 
6. A sea anchor in case of a single means of propulsion 
 
7. Horn / whistle  
 
8. One anchor with sufficient rope and chain (circa 1 ship length chain, 2 ship lengths rope) 
 
9. Two liters of drinking water for each person on board. 
 
10. A signal mirror. 
 
11. A torch with charged spare batteries 
 
12. Two handheld flares and two parachute / bullet flares 
 
13. Navigation and anchor lights in accordance with the Collision regulations (Collregs) 
 
14. First aid kit 
 
15. An effective mechanical and a manual bailing pump. 
 
16. Tool and vital parts for emergency repairs at sea. 
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Annex 2 (Chapter II article 3.10) 
 
Minimum requirements of equipment on board the vissers-, sport-, zeil- en motorvaartuigen who  are 
certified for coastal waters (> 3 nautical miles from shore) or  inter island: 
1. Approved personal Solas or USCG Type I Personal Floating Devices (PFDS) offshore life jacket for each 

adult (> 41 kg) the vessel is certified to carry and extra dedicated off shore life jackets in case of the 
carriage of children 

 (15 kg > x < 41 kg) and/ or infants (< 15kg).  
 

All jackets needs to have a whistle and light. 
 
2. A buoyant apparatus and / or life raft with a minimum capacity of the total amount of persons on 

board the vessel is certified for. 
 

3. One life ring with line; name and homeport clearly marked 
 
4. One portable extinguishers; 5 Kg ABC and / or 6 ltrs Foam fire extinguisher for vessels without an ac-
commodation 
 
5. Two portable extinguishers; 5 Kg ABC and / or 6 ltrs Foam fire extinguisher for vessels with an accom-
modation 
 
6. One fire bucket with lanyard 
 
7. One fixed mounted VHF with Digital Selective Calling (DSC) and antenna 
 
8.  A sea anchor in case of a single means of propulsion 
 
9. Horn / whistle 
 
10. One anchor with sufficient rope and chain (circa 1 ship length chain, 2 ship lengths rope) 
 
11. Three liters of drinking water for each person on board. 
 
12. A signal mirror. 
 
13. A torch with charged spare batteries 
14. Two handheld flares and two parachute / bullet flares 
 
15. Navigation and anchor lights in accordance with the Collision regulations (Collregs) 
 
16. First aid kit 
 
17. An effective mechanical and a manual bailing pump. 
 
18. Tool and vital parts for emergency repairs at sea. 
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Annex 3 (Chapter II article 3.11) 
 
The requirements for construction and seaworthiness are: 

 
 
1. Hatches, portholes and other hull and deck closings are weathertight  

 
2. There are no damages, wear and tear and / or corrosion which affect the safety of the vessel. 

 
3. Engines are in good working condition with special attention to fire safety. No fuel and /or oil leak-

ages present.  
 

4. Gasoline or diesel shall be stored in: 
1) Portable approved and/or certified containers that can be readily jettisoned.  
2) A fixed -in-place inboard tank independent from the hull. 

5. Steering gear and rudder are in good working condition 
 
6. Watertight compartments, bulkhead, frames and deck(s) are in good condition 
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Annex 4 (Chapter II article 3.12) 
 
Form of the Certificate of Seaworthiness(certificaat van zeewaardigheid) 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
     
St Eustatius Caribbean Netherlands 

 
Certificate of Seaworthiness 
 

 
This certificate is issued according to article 3 of the “Lokale vaartuigen verordening St Eustatius 2020” 
 
Name of the vessel: 
 
Maximum amount of persons to carry: 
 
Permitted sailing area:  protected waters or coastal waters * 
 
Inspection date: 
 
Issued date: 
 
Expire date: 
 
 
Issued by: 

 
Issued at: 
 
 
 

 
* De-
lete 
as ap-
pro-
priate 

* Delete as appropriate 
** inspection window to be filled in 
 

Intermediate inspection to 
be conducted between** 

Date Name inspector Signature 
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Memorie van toelichting op de “Lokale vaartuigen verordening St Eustatius 2021” 
 
A. Algemeen 
De lokale vaartuigen verordening is geschreven met als doel de veiligheid van de lokale vaartuigen en 
de personen die er gebruik van maken te verbeteren.  
De verordening geldt voor alle op St Eustatius NE geregistreerde vissers-, sport-, zeil- en 
motorvaartuigen met uitzondering van de commerciële schepen vallend onder de Regeling Veiligheid 
Zeeschepen de zogenaamde “Bijlage 6” schepen en schepen vallend onder de Caribbean Small 
Commercial Vessel Code. 
 
Vanwege het feit dat bij de internationale regelgeving omtrent vaartuigen, de engelse taal gangbaar 
is, is ervoor gekozen de bijlagen aan deze verordening, in de engelse taal op te nemen. 
Voorts sluiten de bijlagen in de engelse taal gemakkelijker aan bij de praktijk.  
 
B. Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 1 en 2 geven de toepassing en de definities weer.  
 
Artikel 3 geeft aan dat een schipper in het bezit moet zijn van een geldig certificaat van 
zeewaardigheid welke door de havenmeester wordt afgegeven. 
Het certificaat van zeewaardigheid wordt afgegeven als het vaartuig voldoet aan de eisen zoals 
vastgelegd in Annex 1 (schepen die louter binnen de 3 mijl van de kust blijven) respectievelijk Annex 2 
(schepen die zich buiten de drie mijl van de kust begeven). Annex 3 legt de constructie en 
zeewaardigheid eisen vast en geldt voor alle vaartuigen die onder deze verordening vallen. 
Het artikel geeft tevens aan dat de schipper het vaartuig in dezelfde staat moet (onder)houden als op 
het moment van certificering. 
Het certificaat is geldig voor één jaar maar de geldigheid van het zeewaardigheidscertificaat zal 
worden onderworpen aan ten minste één tussentijdse verificatie, dit zal plaatsvinden tussen de 5 – 6 
maanden voor de expiratie datum van het certificaat. 
 
Artikel 4 geeft aan dat het schip naast het geldige certificaat van zeewaardigheid ook een geldig NE 
registratie bewijs moet hebben 
 
Artikelen 5-9 geven de volgende verplichtingen van de schipper aan: 

Artikel 5: juiste markering van het maximaal aantal opvarenden, dit maximale aantal zal aan de 
hand van de in dit genoemde artikel criteria worden bepaald door de Havenmeester -en worden 
vermeld op het certificaat van zeewaardigheid.   
Artikel 6: fysieke en mentale gesteldheid van de schipper 
Artikel 7: dat de schipper de haven niet mag verlaten als het vaartuig niet voldoet aan de eisen 
zoals gesteld in Annex 1,2 en 3 
Artikel 8: hulp te verlenen aan in nood verkerende schepen en of mensen rekening houdend met 
de veiligheid van zijn vaartuig en opvarenden. 
Artiel 9: bij verbouw de havenmeester informeren en vragen of het vaartuig herkeurd moet 
worden. 
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Artikel 10 geeft aan dat het vaartuig bepaalde zaken niet mag vervoeren en dat het vaartuig niet 
overbeladen mag worden. Het maximaal aantal te vervoeren personen wordt bepaald aan de hand 
van de officiële handleiding van het vaartuig en als die ontbreekt aan de hand van de veilig zitten en 
inzinken “safe seating, vaargebied, type vaartuig, stabiliteit en het daarbij horende vrijboord en 
inzinking”.  
Het draagvermogen van het vaartuig wordt bepaald aan de hand van de officiële handleiding van het 
vaartuig. Indien die ontbreekt dan wordt het aantal personen waarvoor het vaartuig gecertificeerd 
maal 82,5 kg aangehouden. Dat betekent indien er lading meegenomen wordt, dat zal leiden tot een 
minder aantal te vervoeren personen.  
 
Artikel 11 geeft de regels aan die moeten leiden tot het voorkomen van aanvaringen en gevaarlijke 
situatie’s in de buurt van bad- en zwemplaatsen. 
 
Artikel 12 Om ook gevaarlijke situatie’s te voorkomen tijdens wedstrijden met vaartuigen moet er 
voor die activiteiten een schriftelijke aanvraag aan het bestuurscollege worden gericht. 
Artikel 13 en 14 geven de betekenis van de diverse geluidseinen aan. Deze geluidseinen mogen alleen 
door een verplicht gestelde hoorn of claxon worden gegeven. 
 
Artikel 15 geeft aan dat in alle voorkomende ongevallen de havenmeester geïnformeerd moet 
worden. 
 
Artikel 16 en 17 geven aan dat  het niet navolgen van het gestelde in deze verordening een strafbaar 
feit is waarvoor een boete(s) opgelegd kunnen worden. 
 
Artikel 18 vanwege het feit dat met deze verordening, de vaartuigen gecertificeerd zullen worden en 
de eigenaren mogelijk equipment dienen aan te schaffen dat niet aanwezig is op de vaartuigen, is 
vanwege het kosten aspect voor de eigenaren gekozen voor een overgangsregeling van zes (6) 
maanden.  
Binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze verordening, dienen de eigenaren de vaartuigen in 
de staat te hebben, overeenkomstig de bepalingen van deze verordening. 

 
 

 
 


