1. Title
Fishing Vessels Notice no. 51/1989
Magnetic compasses for ships
2. Purpose
This notice contains provisions for magnetic compasses for
ships, in order to enhance the safety of shipping.
3. Structure
This notice is based on article 277 of the Fishing Vessels
Order. On the basis of the Fishing Vessels Order the Head of
the Shipping Inspectorate can issue additional safety
requirements.
article 1:
performance requirements of "class A" of NENISO 449.
article 2:
certification commitment to "class A"-notice.
article 3:
fitting requirement with reference to NEN-ISO
694.
4. Relation with free traffic of goods
This notice applies to seagoing fishing vessels included in
the Central Fishing Vessels Register of the Netherlands and
does not apply to foreign fishing vessels.
Political agreement has been reached with a view to adopting a
Council Directive setting up a harmonized safety regime for
fishing vessels of 24 metres in length and over. The date of
entry into force will be in january 1999.

Bekendmaking aan de zeevisvaart tot wijziging van Bekendmaking
aan de zeevisvaart no. 51/89
(Magnetische scheepskompassen)
Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,
Gelet op artikel 277, vijfde lid, van het
Vissersvaartuigenbesluit;
Maakt bekend:
Artikel I
Bekendmaking aan de zeevisvaart no. 51/1989 komt te luiden:
Artikel 1
De in artikel 277, eerste en tweede lid, van het
Vissersvaartuigenbesluit voorgeschreven magnetische kompassen
moeten voldoen aan het gestelde ten aanzien van magnetische
kompassen van "Klasse A" vermeld in het normblad NEN-ISO 449.
Artikel 2
De certificaten die ingevolge artikel 277, vierde lid, van het
Vissersvaartuigenbesluit worden afgegeven voor kompassen als
bedoeld in artikel 1, moeten zijn voorzien van de aantekening
"Klasse A".
Artikel 3
Onverminderd het bepaalde in artikel 277, derde lid, van het
Vissersvaartuigenbesluit moet de opstelling van magnetische
kompassen aan boord van een vaartuig in overeenstemming zijn
met het gestelde in het normblad NEN-ISO 694.
Artikel II
Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de tweede
dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt
geplaatst.
Deze bekendmaking zal met de toelichting in de Staatscourant,
in de Curaçaosche Courant en in de Landscourant van Aruba
worden geplaatst.
Het Hoofd van Scheepvaartinspectie,

Toelichting
1.

Inleiding

Ingevolge richtlijn nr. 83/189/EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften
(PbEG L 109, zoals gewijzigd (PbEG 1988 L 81 en PbEG 1994 L
100)) (verder: de richtlijn), dienen technische voorschriften
in ontwerp aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen te
worden genotificeerd. Op 30 april 1996 heeft het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen een uitspraak gedaan
over de consequenties van het niet-naleven van de notificatieplicht voor de desbetreffende voorschriften (het zgn. Securitel-arrest (zaak C-194/94 (jur. 1996, p. I-2201)). Deze uitspraak houdt in dat "technische voorschriften" waarvan de
Commissie niet overeenkomstig de richtlijn in kennis is gesteld "niet-toepasselijk" zijn. Naar aanleiding van dit arrest
is onzekerheid ontstaan over het al dan niet geldig en toepasbaar zijn van een groot aantal niet-genotificeerde regelingen.
(Zie voor de discussie die daarover in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal is gevoerd kamerstukken II 1996/97, 25 389,
nrs. 1 e.v.).
Als gevolg van deze discussie is besloten wettelijke regelingen die technische voorschriften bevatten te vervangen door
regelingen met gelijkluidende inhoud als de bestaande - ten
onrechte niet-genotificeerde - tekst, en de regeling die ter
vervanging van de bestaand tekst strekt, voorzover nodig,
ingevolge de richtlijn te notificeren.
De onderhavige bekendmaking is dan ook in ontwerp aan de
Commissie van de Europese Gemeenschappen genotificeerd.
2.

De onderhavige bekendmaking

De bekendmaking strekt tot vervanging van bekendmaking no.
51/1989.
Door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)
zijn richtlijnen opgesteld waaraan magnetische kompassen en de
opstelling daarvan aan boord dienen te voldoen.
Deze richtlijnen zijn vervat in de normbladen NEN-ISO 449,
magnetische kompassen, klasse A, en NEN-ISO 694, opstelling
van magnetische kompassen aan boord, uitgegeven door het
Nederlandse Normalisatie-Instituut te Delft.
Deze bekendmaking is oorspronkelijk vastgesteld bij Bekendmaking aan de Zeevisvaart no. 51/1989 (Stcrt. 1989, 213)
Gelet op de aanleiding tot de bekendmaking, treedt deze op zo
kort mogelijke termijn in werking.

