
AFKONDIGNGSBLAD
VAN SINT MAARTEN

rgang

No. 1
Regeling van de Minister van lnfrastructuur en Milieu, van 6

december 2012, nr. lENM/BSK201 2/24071 2, tot wijziging van de
Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet voor het jaar 2013

Artikel I

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Artikel 3 wordt am volgt gewijzigd:
1. In het eerste hd wordt “8 217” vervangen door: € 222.
2. In het tweede lid wordt “8 148” vervangen door: € 152.



LekOOS vervongoo door: 9 139.

In artikel 12, tweeoe Nd. worden “9 2 17” ron peotievoijk “9 148” vervanoen

C 222 respeodeveiijk C 156

In artikel 13 wordt “9 94” vervangen door: € 96.

In artikel 14 wordt “9 437” vervangen door: C 446

L

Artikel 14a wordt art volgt gewijzigd:
1. In het eerste Ud wordt “USD 1900” vervangen door: USD 2000.
2. in bet tweede lid wordt “USD 150” vervangeo door: USD 158.

M

Artikel 16 wordt art volgt gewjzigd:
1, Dc tabel behorend bij het eerste Nd komt alo volgt te loiden:

< 24 meter 24 meter

Geklaoseerde viooerovaartuigen

Onderzoek eerote afgifte oertiflcaat € 134382

Onderzoek vernieuwing/haodhavino oortifioaat C 24320

Ilnderoook overooroe met ooqiooond oert:flooar C 4641

Moooervaartu.gen C 4705

Niolwgeklasoeerde visoerovoartuigen

Dnderzoek eeroto algifto ortifioaat C 114309 C 254364

vero::e:Jw:no:/o.000:004ioq rerr:nooot C 2320

o ?‘“‘-‘ ““‘c ““‘ “o 3 4’”

2. In hot tweede lid word.t”C 20148” vervangoo door: 9. 20602.
3. In hot derdo lid, o.oderdooi a, wordt “9 2361:” vorvooc:eo door: C 2,414.
4. In h.ot dorde OH 000eroeei 0, :orHt dole’ vorvarvon door: e 2,01’d.

In hot .oooo:o id .onrnt “9 1.36” ron •ooo.ovon 273” vorvanoon door:: C
0 3”’



N

In artikel 17 wordt “C 217” vorvangen door: € 222,

0

ir’ artkol 18, eorste i’d, rvordt “C 786’ venvanqen ooor: C 804.

C

Arhkei 19, eerste id, viordt ale voigt gewijz!gd:
1, in onderdeol a rvordt ‘C 1879” vorvangon door; C 1922.
2. in onderdeel b rvordt “C 428 “vervangen door: C 438,
3. Jr’ ondordeel c rnordt “C 236’ vervanqen door: C 242.

Q

In artikol 22, eerste lid, wordt “C 70” vorvangen door: C 71.

R

In artikel 23, eerste lid, wordt “C 1.. 143” vervangen door: C 1,169.

S

In artikol 24, eerste lid, wordt “C 136” vervangon door: C 139,

8jiage I v’:ordt v’envangen door do biiage hO ‘doze rogehng.

Artike II

Doze rending tr’oodt in ‘.‘verk:ng ret ingano van I ianuari 2013. indi’en, do
oraatscourant v’aarin doze reoeing worcit oooiaatst ‘,vordt ge-qub!i:oeend na
31 dooomb•er 2012 treedt do regeling in werkiro met ingang van do day na
publioatie van do Staatsoourant rvaadn hot word.t gepiaatst,

Doze regeling zal met do tooliohting in do Staatsoourant, in hot
Afkondigingshlad van Aruba, in hot Publioatioblad van Curaçao en in ho.t
Afkondigingsblad van Sint Maarton wordon goplaatst.

i..o Minister van Infrastruotour en Milie.o,

DC r

48 2013, n,o, I



Bijiage

B9Iaae 1, bedoeki n artike 4, eerste id, ian de Regelina Nederlandse tarieven
Sch en en wet

a, Thrief onderzoek gekiasseerde schepen

< 500 CT 50O2O00 2000-6000 60019000 > 9000 CT
CT CT CT

Passagiersschepen

Hernieuwng certficaat 6 3217 C 4344 € 6943 6 8333 C 19004

Aannernersmateriaal met voortstuwng

Eerste afgifte certi0caat € 10,513

Hernieuwing certificaat C 1153

Overname met ianglopende € 2778
certificaten

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing

Eerste afgifte certificaat

Overnarne met langlopende
certificaten

Aannemersmateriaal zonder voortstuwing inch bemand wc.rken

Eerste afgifte certificaat € 2628 € 1932

Overname met langlopende C i388 € 2778
certificaten

rE5cht.SChiO

I erste aTcltte corz4icaat € 14485

Herrueuwirio ceroficaat C 1681



Supply en supportschip

Eerste afgifte certificaat C i42O6

Hermeuwtng certificaat € 931

Overnarne met langlopende ceitiflcaten € 2.778

Special purpose schip

Eerste afgifte certificaat € 1S258

Hernieuwing certificaat € 11388

Overname met langlopende certificaten € 2378

MODU met voortstuwing

Eerste afgifte certificaat € 113.742

Hernieuwing certificaat € 11002

Overname met langlopende certificaten € 2378

MODU zonder voortstuwing

Eerste afgifte certificaat

Hernieuwing certificaat

Overname met langiopende certificaten

Hotelpiatform

Eerste afgifte certificaat

Hernieuwing cert.ificaat

Overname met langiopende certificaten

Eerste afg[fte certificaat € 127320

Mernieuwinq cc.rtificaat C 11386



Personentender

Eerste afgfte certiflcaat € 11438

Herneuwing certificaat € 898

Overname met langlopende certificaten € 1778

PatrouiNe, pcI en meetvartuig

Eerste certificaat € 11652

Hernieuwing certiflcaat € 898

Overname met langlopende certificaten € 1778

Conventieschepen (voor aVe categorieën)

Eerste afgifte verblijven certificaat €804 €804

b. Tarief cnderzoek van nietgekiasseerde schepen en aannemersmateriaal

<SOOGT 500GT

Vrachtsch ip

Hernieuwde afgifte

Viseren certificaten

Aanne mersmateriaai

Hernie-uwde afgifte

Viseren certificate n

Aa nne. mersmateriaa

Hernieuwde afgifte

Viseren certificaten

Aannemersmateriaal
bemand werken

Hernieuwde afgifte

Viseren certificaten

Suppy en supportschip



Hernieuwde aigifte

Viseren certificaten € 804 € i.864

< 24 meter 24 meter

Sleepboot

Hernieuwde afgifte

Viseren certificaten

Person en tender

Hernieuwde afgifte € 4166

Viseren certificaten € L271

PatrouiNm, pei1 en meetvaartuig

Hernieuwde afgifte

Viseren certificaten



Deze reg eNng wijzigt de Regeling Nederlandse tarieven Schepenwet, In
deze regeling€.n zijn tarieven vastgest.eld die in rekening worden gebracht
voor diensten die door of nam•ens de overheid ten b€.hoeve van derden
worden uitgevoerd in het kader van de Schepenwet.

Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is dat de Rijksoverheid, voor het
verlenen van diensten aan derden, zoveel mogelijk kostendekkende
tar• even in rekening brengt. Dc tarieven dk. de Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) tot nu toe hanteert zijn flog filet kortendekkend, In
verband met het economisc.h ongunstige klimaat worden de tarieve.n in
2013 aNeen aangepast met de prijsbijsteNing voor 2012, te weten 2,25
procent. Met deze aanpass ing wordt voor wat betreft de ILT afgezien van
een reële tariefstijging em te komen tot een hogere kestendekkingsgraad
van de tarieven, Uitzondering op de prijsMjstelling van 2,25 procent vormt
artikel I, onderdeel L, van deze wijzigingsregeling. Deze tariefsverhogingon
zijn namolijk niet gebaseerd op het Nederlandso
censumentenprijsindexcijfer van 2,25 precent. Voor de berekening van dit
tarief is gebruik gemaakt van het consumentenprijsindexcijfer over het
eerste kwartaal van 2012 van Caribisch Nederland, volgens het CBS. Dc
vorhoging van doze tarieven bedraagt daarom 5,3 procent.

Op 1 juni 2010 is de afgifte van een aantat vergunningon door de Minister
van Infrastructuur en Milieu in mandaat overgedragen aan Kiwa N.y.
(Kiwa),

In endorhavige wijzigingsregeling wordon de tarieven van deze
vergunningen eveneons aangepast met de prijsbijstelling veer 2012, te
weten 2,25%..
Dc tarieven in deze wijzigingsregoling zijn alle exclusief BTW. Veer de
betrekken werkzaamheden door Kiwa werdt echter wel BTW in rekening
gebracht.

Admfnistratieve /asten
Do enderhavige wijzigingsregeling bevat alleen wijzigingen ten aanzien van
de tarieven die door do ILT en Kiwa worden gehanteerd veer het verlenen
van diensten. Aan doze wijz ingsregeling zijn administratieve lasten noch
nalevingkosten veer do burger of hot bedrijfsleven verbonden.

Cerise/ta tie
Vanwoço do geringe aanpassing van de tarieven is afgezion van censu itatie
van do sector veer zever er geen verplichting tot consultatio go. ldt.



Artike sgewijs

Artikel II
Op grond van het kabinetsbe4eid inzake vaste verandermomenten treden
mini steridle regelinoen A werking met ingang van 1 januad, 1 april. 1 juli
cli oktober

Bekondmakin.g goschiodt uitoriijk 2 maandon v onr inworkingtrodnig in
doze wnzigingsreooiing wordt algewokon van doze tormijn van 2 maandon,
Ad vanwogo hot lot dot hot doorschumven van do inworkingtroding naar
hot volgende vasto verandermoment (1 april 2013) zal leidon tot grnte
nadoligo (linancidlo) gevoigon veer do ILT en Kiwa,

Ac Minister van Inlrastructuur en Milieu.

AE32O2 mc. 1 9


