
Wijziging Regelingen i.v.m. verzelfstandiging Gemeentelijk
Havenbedrijf Rotterdam

Aanpassing van enkele regelingen in
verband met de verzelfstandiging van het
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

19 december 2003/HDJZ/SCH/2003-
2989
Hoofddirectie Juridische Zaken

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op:
– artikel 10:3, eerste lid, van de Algeme-
ne wet bestuursrecht,
– de artikelen 5, tweede lid, 7, vijfde lid,
en 8 van de Scheepvaartverkeerswet,
– de artikelen 1, eerste lid, onderdelen a
en c, van het Loodsplichtbesluit 1995 en
artikel 1, onderdeel a, van het Voor-
schriftenbesluit registerloodsen,
– artikel 5, eerste lid, onder a, van het
Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitie-
reglement,
– artikel 34, eerste lid, van de Wet ver-
voer gevaarlijke stoffen,
– artikel 2, onderdeel a, van het Scheep-
vaartreglement territoriale zee,
– artikel 30 van het Reglement verkeers-
regels en verkeerstekens 1990,
– artikel 2 van het Besluit vervoer
gevaarlijke stoffen,
– artikel 3 van de Kaderwet subsidies
Verkeer en Waterstaat, en
– artikel 30 van de Wet voorkoming
verontreiniging door schepen;

Besluit:

Artikel I
De Regeling van de Minister van Ver-
keer en Waterstaat van 13 december
1993, nr. DGSM/J-31751/93, houdende
verlening van mandaat aan de Haven-
meester van Rotterdam voor de afgifte
van verklaringen van vrijstelling (Stcrt.
242) wordt als volgt gewijzigd:

A
In artikel 1 wordt ‘de Havenmeester van
Rotterdam’ vervangen door: de haven-
meester van Rotterdam, werkzaam bij
Havenbedrijf Rotterdam N.V..

B
De artikelen 2 en 3 vervallen.

C
In artikel 4 wordt ‘het in de artikelen 1
en 2 bedoelde mandaat ’ vervangen door:
het in artikel 1 bedoelde mandaat.

D
In artikel 5 wordt ‘De Havenmeester van
Rotterdam’ vervangen door: De haven-

meester van Rotterdam, werkzaam bij
Havenbedrijf Rotterdam N.V..

E
In artikel 6 wordt ‘De (Adjunct-)
Havenmeester van Rotterdam’ vervan-
gen door: De havenmeester van Rotter-
dam, werkzaam bij Havenbedrijf
Rotterdam N.V., en wordt ‘de (Adjunct-)
Havenmeester’ vervangen door: de
havenmeester.

Artikel II
De regeling van de Minister van Verkeer
en Waterstaat van 25 februari 1994, nr.
DGSM/J-30751/94, houdende delegatie
van bevoegdheden met betrekking tot
verkeerstekens (Stcrt. 55) wordt als volgt
gewijzigd:

A
In artikel 1 wordt ‘de Havenmeester van
Rotterdam’ vervangen door: de Haven-
meester van Rotterdam, werkzaam bij
Havenbedrijf Rotterdam N.V..

B
In de artikelen 2 en 3 wordt ‘Haven-
meester’ telkens vervangen door:
havenmeester.

Artikel III
In artikel 1, onderdeel a, onder 2°, van
de Regeling bevoegde en regionale auto-
riteiten Loodsplichtbesluit 19951 wordt
‘de Havenmeester van de gemeente Rot-
terdam’ vervangen door: de havenmees-
ter van Rotterdam, werkzaam bij
Havenbedrijf Rotterdam N.V..

Artikel IV
In artikel 1, onderdeel 3, onder a, van de
Regeling van de Minister van Verkeer en
Waterstaat van 28 september 1995, nr.
205342, houdende aanwijzing van de
bevoegde autoriteit, bedoeld in het Bin-
nenvaartpolitiereglement2, wordt ‘de
Havenmeester van de gemeente Rotter-
dam’ vervangen door: de havenmeester
van Rotterdam, werkzaam bij Havenbe-
drijf Rotterdam N.V..

Artikel V
Artikel 6, onderdeel d, van het Besluit
toezicht en opsporing vervoer gevaarlij-
ke stoffen3 komt te luiden:
d. de medewerkers van de divisie Rot-
terdam Port Authority van Havenbedrijf
Rotterdam N.V..

Artikel VI
In artikel 1, onderdeel 1, onder b, en
onderdeel 3, onder f en g, van de Rege-

ling aanwijzing bevoegde autoriteiten
Scheepvaartreglement territoriale zee4

wordt ‘de havenmeester van de gemeen-
te Rotterdam’ telkens vervangen door:
de havenmeester van Rotterdam, werk-
zaam bij Havenbedrijf Rotterdam N.V..

Artikel VII
In artikel 1, tweede lid, onder l, van de
Regeling optische en geluidssignalen5

wordt ‘de Directie Scheepvaart van het
gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam’
vervangen door: de divisie Rotterdam
Port Authority van Havenbedrijf Rotter-
dam N.V..

Artikel VIII
In bijlage 2, artikel 1, eerste lid, onder-
deel a, onder 3°, van de Regeling ver-
voer over de binnenwateren van
gevaarlijke stoffen6 wordt ‘de haven-
meester van de gemeente Rotterdam’
vervangen door: de havenmeester van
Rotterdam, werkzaam bij Havenbedrijf
Rotterdam N.V..

Artikel IX
In artikel 2, eerste lid, onder c, van de
Regeling Haveninterne Projecten II7

wordt ‘het gemeentelijk havenbedrijf
Rotterdam’ vervangen door: Havenbe-
drijf Rotterdam N.V..

Artikel X
In het besluit van de minister van Ver-
keer en Waterstaat van 2 november
1988, nr. S/J 31862/88 tot machtiging
voor het verrichten van inspecties aan
boord van schepen (Stcrt. 1988, 234),
wordt in artikel 1 ‘Het Havenbedrijf van
de gemeente Rotterdam’ vervangen
door: De havenmeester van Rotterdam,
werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam.

Artikel XI
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin zij
wordt geplaatst.
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Deze regeling wordt met de toelichting
in de Staatscourant geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H. Peijs.

1 Stcrt. 1995, 188.

2 Stcrt. 1995, 190; gewijzigd bij ministeriële regeling van

24 maart 1999 (Stcrt. 62).

3 Stcrt. 1996, 209; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële rege-

ling van 27 juni 2002 (Stcrt. 121).

4 Stcrt. 79; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling van

14 april 2000 (Stcrt. 83).

5 Stcrt. 242; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële regeling

van 9 juni 2000 (Stcrt. 111).

6 Stcrt. 1998, 247; laatstelijk gewijzigd bij ministeriële rege-

ling van 11 december 2002 (Stcrt. 243).

7 Stcrt. 2000, 42; gewijzigd bij ministeriële regeling van

1 oktober 2001, Stcrt. 214.

Toelichting

Met ingang van 1 januari 2004 is het
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam
verzelfstandigd tot Havenbedrijf Rotter-
dam N.V.. Als gevolg daarvan zijn
enkele aanpassingen in regelgeving
nodig. Deze regeling voorziet daarin.
   Zo wordt in de regelgeving ‘de
Havenmeester van Rotterdam’ vervan-
gen door: de havenmeester van Rotter-
dam, werkzaam bij Havenbedrijf
Rotterdam N.V., wordt ‘Het Gemeente-
lijk Havenbedrijf Rotterdam’ vervangen
door: Havenbedrijf Rotterdam N.V. en
wordt er gesproken over de divisie Rot-
terdam Port Authority van Havenbedrijf
Rotterdam N.V. in plaats van over de
Directie Scheepvaart van het Gemeente-
lijk Havenbedrijf Rotterdam.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K.M.H. Peijs.
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