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Nr. 2

VOORSTEL VAN WET
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de
implementatie van richtlijn nr. 2005/44/EG van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende
geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren
in de Gemeenschap (PbEU L 255) noodzakelijk is om de Scheepvaartverkeerswet te wijzigen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
De Scheepvaartverkeerswet wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. Onderdeel j komt te luiden:
j. verkeersinformatie: een door een daartoe bevoegd persoon gegeven
inlichting aan een of meerdere verkeersdeelnemers dan wel aan anderen
met betrekking tot een scheepvaartweg of een gedeelte daarvan dan wel
het scheepvaartverkeer of afzonderlijke schepen daarop, waarbij deze
inlichting mede kan bestaan uit vaarweginformatie en tactische verkeersinformatie;
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel o door een
puntkomma, worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:
p. River Information Services: de geharmoniseerde informatiediensten
ter ondersteuning van het verkeers- en vervoersmanagement voor de
binnenvaart, met inbegrip van de technisch haalbare koppelingen met

KST105590
0607tkkst30974-2
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2007

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 974, nr. 2

1

andere vervoerswijzen dan wel met commerciële activiteiten, niet zijnde
interne commerciële activiteiten tussen betrokken bedrijven;
q. vaarweginformatie: geografische, hydrologische en administratieve
informatie over de scheepvaartweg;
r. tactische verkeersinformatie: informatie waarop onmiddellijke
navigatiebeslissingen in de actuele verkeerssituatie en de nabije geografische omgeving zijn gebaseerd.
B
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid komt te luiden:
4. Ter uitvoering van het eerste lid, onderdeel e, kunnen ten behoeve
van de River Information Services persoonsgegevens worden verwerkt.
De verwerking van deze gegevens vindt plaats teneinde een goede
uitvoering te kunnen geven aan de bij of krachtens deze wet gestelde
voorschriften omtrent de toepassing van River Information Services. De
bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen bevoegde
autoriteit is verantwoordelijke voor deze verwerking.
2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:
6. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens die in het kader
van River Information Services worden verkregen alsmede met betrekking
tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de toepassing van
River Information Services.
7. In de krachtens het eerste lid, onderdelen a of e, het derde en zesde
lid te stellen regels kan met betrekking tot daarin aangewezen onderdelen
Onze Minister bevoegd worden verklaard tot het stellen van nadere
regels.
8. Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld met
betrekking tot de apparatuur en de softwaretoepassingen die ten behoeve
van River Information Services worden gebruikt door personen en
organisaties die niet deelnemen aan het scheepvaartverkeer als bedoeld
in het eerste lid, onderdeel e.

ARTIKEL II
Indien het bij koninklijke boodschap van 4 november 2006 ingediende
voorstel van wet tot wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige
andere wetten in verband met het op 21 december 2005 te Middelburg
totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het
Scheldegebied (Trb. 2005, 312) (30 867) tot wet is verheven en artikel I van
die wet in werking treedt voor of op het tijdstip waarop deze wet in
werking treedt, komt artikel I, onderdeel A, onder 2, van deze wet te
luiden:
2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel p door een
puntkomma, worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:
q. River Information Services: de geharmoniseerde informatiediensten
ter ondersteuning van het verkeers- en vervoersmanagement voor de
binnenvaart, met inbegrip van de technisch haalbare koppelingen met
andere vervoerswijzen dan wel met commerciële activiteiten, niet zijnde
interne commerciële activiteiten tussen betrokken bedrijven;
r. vaarweginformatie: geografische, hydrologische en administratieve
informatie over de scheepvaartweg;
s. tactische verkeersinformatie: informatie waarop onmiddellijke
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navigatiebeslissingen in de actuele verkeerssituatie en de nabije geografische omgeving zijn gebaseerd.

ARTIKEL III
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
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