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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 21ste november 2012 tot wijziging van de Eilands-
verordening Passagiersfaciliteitengelden 19881 en de Eilandsverordening landings- en 
parkeergelden2 
 

_____________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
_______ 

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilands-
verordening landings- en parkeergelden te wijzigen, ten einde de delegatie mogelijk te maken 
van de bevoegdheid tot het stellen van regels inzake de uitgangspunten en de methode voor de 
bepaling van de passagiersfaciliteitengelden en het landings- en parkeergeld en het vaststellen 
van de tarieven ervan en tevens andere, in de nota van toelichting toegelichte wijzigingen tot 
stand te brengen; 
 
 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
 
Artikel I 
 
De Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 wordt gewijzigd als volgt: 
A. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:  
 1° De aanhef komt te luiden: In deze landsverordening en de daarop berustende bepalingen 

wordt verstaan onder: 
 2° De onderdelen c en d komen te luiden: 

c. transito-passagier: een passagier die per luchtvaartuig op de Aeropuerto Hato is 
aangekomen en op doorreis is en de Aeropuerto Hato binnen 24 
uren na aankomst met hetzelfde luchtvaartuig verlaat; 

                     
1 A.B. 1988, no. 36; deze eilandsverordening heeft ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Algemene 
overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao met ingang van 10-10-2010 de staat van landsverordening 
van het Land Curaçao verkregen. 
 
2 A.B. 2006, no. 89; deze eilandsverordening heeft ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Algemene 
overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao met ingang van 10-10-2010 de staat van landsverordening 
van het Land Curaçao verkregen. 
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 d. transfer-passagier: een passagier die per luchtvaartuig op de Aeropuerto Hato is 

aangekomen en op doorreis is en de Aeropuerto Hato binnen 24 
uren na aankomst verlaat met een ander luchtvaartuig; 

 
B. In artikel 2 wordt “landsbesluit, houdende algemene maatregelen,” vervangen door: 

landsbesluit. 
 
C. Artikel 3 komt te luiden: 
 

Artikel 3 
 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld inzake de 
uitgangspunten en de methode voor de bepaling van de passagiersfaciliteitengelden. 

2. Bij ministeriële regeling met algemene werking worden de bedragen van te heffen 
passagiersfaciliteitengelden vastgesteld.  
 

D. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt: 
 1° onderdeel c vervalt; 
 2° de onderdelen d tot en met i worden geletterd c tot en met h; 
 3° in onderdeel f (nieuw) vervalt de zinsnede “ten genoegen van het Land”. 
 
E. Na artikel 4 wordt een opschrift ingevoegd, luidende: UITVOERING VAN DE HEFFING 

EN INNING 
 
F. In artikel 5, eerste lid, wordt “landsbesluit, houdende algemene maatregelen,” vervangen 

door: landsbesluit. 
 
G. In artikel 7 wordt ”luchtverkeersmaatschappij” vervangen door: luchtvaartmaatschappij. 
 
H. De opschriften boven de artikelen 9 en 12 en de artikelen 9 tot en met 12 vervallen. 
 
I. Het opschrift boven artikel 13 wordt gewijzigd in: SLOTBEPALING. 
 
 
Artikel II 
 
De Eilandsverordening landings- en parkeergelden wordt gewijzigd als volgt: 
 
A. In artikel 3, eerste lid, wordt de zinsnede “dan het in artikel 8 genoemde tarief” vervangen 

door: dan het krachtens artikel 8 vastgestelde tarief. 
 
B. Artikel 7 komt te luiden: 
 

Artikel 7 
 

1. Het landingsgeld en het parkeergeld worden geheven en geïnd door en komen ten goede 
van een bij landsbesluit aan te wijzen instelling.  

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld inzake de 
uitvoering van de heffing en de inning van de verschuldigde bedragen.  
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C. Artikel 8 komt te luiden: 
 

Artikel 8 
 

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden regels gesteld inzake de 
uitgangspunten en de methode voor de bepaling van het landingsgeld en het parkeergeld. 

2. Bij ministeriële regeling met algemene werking worden de tarieven van het landingsgeld 
en het parkeergeld vastgesteld. 

 
D. De artikelen 9 en 10 vervallen. 
 
 
Artikel III 
 
1. De tekst van de Eilandsverordening passagiersfaciliteitengelden 1988, zoals deze luidt na de 

daarin bij deze landsverordening aangebrachte wijzigingen, wordt in het Publicatieblad 
geplaatst. 

2. De tekst van de Eilandsverordening landings- en parkeergelden, zoals deze luidt na de daarin 
bij deze landsverordening aangebrachte wijzigingen, wordt in het Publicatieblad geplaatst. 

 
 
Artikel IV 
 
1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van 

het Publicatieblad waarin de afkondiging is geschied, met uitzondering van artikel I, 
onderdeel C, en artikel II, onderdelen C en D, die in werking treden op een bij landsbesluit te 
bepalen tijdstip.  

2. De Minister kan, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de landsbesluiten, houdende 
algemene maatregelen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Eilandsverordening 
Passagiersfaciliteitengelden 1988  en artikel 8, eerste lid, van de Eilandsverordening 
landings- en parkeergelden, eenmalig de bedragen van de passagiersfaciliteitengelden en de 
landings- en parkeergelden overeenkomstig artikel 3, tweede lid, van de Eilandsverordening 
Passagiersfaciliteitengelden 1988 respectievelijk artikel 8, tweede lid, van de 
Eilandsverordening landings- en parkeergelden vaststellen. 

 
 
        Gegeven te Willemstad, 21 november 2012 
            A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 
 
 
De Minister van Verkeer, Vervoer 
en Ruimtelijke Planning, 
             D.L.M.F. Adriaens 
 
 
        Uitgegeven de 23ste november 2012 
      De Minister van Algemene Zaken, 
                       S.M. BETRIAN 
 


	A  2012 N  76
	PUBLICATIEBLAD

