
A° 2016 N° 31 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 27ste mei 
2016 tot wijziging van het Eilandsbesluit personenvervoer1   
 

____________ 
 

In  naam  van  de  Koning! 
______ 

 
De  tweede waarnemende  Gouverneur  van  Curaçao, 

 
 
In overweging genomen hebbende: 
 
dat het in verband daarmee  wenselijk  is de tarieven genoemd in artikel 11, eerste lid, van het 
Eilandsbesluit  personenvervoer  te wijzigen; 
 
dat sinds juli 2011 bij ministeriële regeling met algemene werking de Prijzenbeschikking 
aardolieproducten Curaçao mei 19822 telkenmale gewijzigd is, als gevolg van de prijzen op de 
internationale  brandstofmarkt, waardoor de hoogst toelaatbare  groothandels-  en 
kleinhandelsprijzen voor aardolieproducten  fluctueert; 
 
Gelet op:  
 
artikel 11, eerste lid, van het Eilandsbesluit  personenvervoer; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 

Artikel I 
 
Artikel 11, eerste lid, van het Eilandsbesluit personenvervoer komt te luiden: 
1. Het maximumtarief bedraagt voor autobussen: 
 A. gedurende de uren gelegen tussen 06.00 en 20.00 uur: 
  a. voor een stadsrit één gulden en vijf en negentig cent per passagier, indien het betreft 

een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en zestig cent per 
passagier indien het betreft een grote autobus; 

  b. voor een rit van de stad naar het tweede district of omgekeerd twee gulden en vijftig 
cent per passagier, indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus 
en één gulden en zestig cent per passagier, indien het betreft een  grote autobus, met 
uitzondering van de onder g aangeduide ritten; 

                     
1 Eilandsbesluit personenvervoer (A.B. 1969 no. 51 ). 
2 P.B. 1982, no. 203. 
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   c. voor een rit van Otrobanda naar het derde district of omgekeerd drie gulden en zestig 

cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus 
en twee gulden en tien cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  d. voor een rit in het tweede district twee gulden en vijftig cent per passagier, indien het 
betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en vijf en dertig 
cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd één gulden 
en vijf en tachtig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district één gulden en vijf en negentig cent per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en vijf 
en dertig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van Hato International Airport, Mahuma, Souax, St. Michiel, Seru 
Fortuna, Hato, Vissershaven Caracasbaai, ingang Jan Thiel, Fuik, Sta. Catharina, Sta. 
Rosa en verder, Zuurzak en Montagne en verder twee gulden en zeventig cent per 
passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden en vijf en dertig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

 
 B. gedurende de uren gelegen tussen 20.00 en 24.00 uur: 
  a. voor een stadsrit twee gulden en tien cent, indien het betreft een kleine autobus en een 

middelgrote autobus en één gulden en zestig cent indien het betreft een grote autobus; 
  b. voor een rit van de stad naar het tweede district of omgekeerd met uitzondering  van  

de  onder  g aangeduide  ritten  twee  gulden en  vijf  en tachtig cent per passagier, 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en 
zestig cent per passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda naar het derde district of omgekeerd vier gulden en dertig 
cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus 
en twee gulden en vijf en dertig cent per passagier indien het betreft een grote 
autobus; 

  d. voor een rit in het tweede district twee gulden en vijf en tachtig cent per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en 
zestig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd vier  gulden  
en  dertig  cent  per  passagier  indien  het  betreft  een  kleine autobus en een 
middelgrote autobus en twee gulden en tien cent per passagier indien het betreft een 
grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district twee gulden en vijf en tachtig cent per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en  twee  gulden  en 
 tien  cent per passagier indien  het  betreft een grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 3, 15 per passagier, 
 Mahuma  NAf 3, 15 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 3, 15 per passagier, 
 Souax NAf 3, 15 per passagier, 
 Seru Fortuna/Hato  NAf 3, 15 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 3, 75 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 3, 75 per passagier, 
 Fuik NAf 3, 75 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 3, 15 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 3, 15 per passagier, 
 Zuurzak NAf 3, 15 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 3, 50 per passagier, 
   indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
    
   voor een rit naar en van: 
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 Hato International Airport NAf 1, 85 per passagier, 
 Mahuma NAf 1, 85 per passagier, 
 St. Michiel NAf 1, 85 per passagier, 
 Souax NAf 1, 85 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 1, 85 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 2, 35 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 2, 35 per passagier, 
 Fuik NAf 2, 35 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 85 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 85 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 85 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 2, 10 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus; 
 
  C. gedurende de uren gelegen tussen 00.00 en 06.00 uur: 
  a. voor een stadsrit twee gulden en dertig cent, indien het betreft een kleine autobus en 

een middelgrote autobus en één gulden en vijf en dertig cent indien het betreft een 
grote autobus; 

  b. voor een rit van de stad naar het tweede district of omgekeerd met uitzondering van 
de onder g aangeduide ritten drie gulden en vijftig cent per passagier, indien het 
betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee gulden en tien cent per 
passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda naar het derde district of omgekeerd vier gulden en vijf en 
zestig cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote 
autobus en twee gulden en tien cent per passagier indien het betreft een grote 
autobus; 

  d. voor een rit in het tweede district drie gulden en vijftig cent per passagier indien het 
betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee gulden en tien cent per 
passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd vier gulden 
en vijf en zestig cent per passagier indien het betreft een kleine autobus  en  een  
middelgrote  autobus  en  drie  gulden  en  tien  cent  per passagier indien het betreft 
een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district drie gulden en vijftig cent per passagier indien het 
betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee gulden en tien cent per 
passagier indien het betreft een grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 3, 50 per passagier, 
 Mahuma NAf 3, 50 per passagier, 
 St. Michiel NAf 3, 50 per passagier, 
 Souax NAf 3, 50 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 3, 50 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 4, 05 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 4, 05 per passagier, 
 Fuik NAf 4, 05 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 3, 50 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 3, 50 per passagier, 
 Zuurzak NAf 3, 50 per passagier, 
 Montagne NAf 3, 50 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 4, 05 per passagier, 
   indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
 
 voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 2, 10 per passagier, 
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  Mahuma  NAf 2, 10 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 2, 10 per passagier, 
 Souax NAf 2, 10 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato NAf 2, 10 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai NAf 2, 60 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 2, 60 per passagier, 
 Fuik NAf 2, 60 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 2, 10 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 2, 10 per passagier, 
 Zuurzak NAf 2, 10 per passagier, 
 Montagne NAf 2, 10 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 2, 60 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus. 
 

 
Artikel II 

 
Artikel 11, eerste lid, van het Eilandsbesluit personenvervoer komt te luiden: 
1. Het maximumtarief bedraagt voor autobussen: 
 A. gedurende de uren gelegen tussen 06.00 en 20.00 uur: 
  a. voor een stadsrit twee gulden per passagier, indien het betreft een kleine autobus en 

een middelgrote autobus en één gulden en zeventig cent per passagier indien het 
betreft een grote autobus; 

  b. voor een rit van de stad naar het tweede district of omgekeerd twee gulden en zestig 
cent per passagier, indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus 
en één gulden en zeventig cent per passagier, indien het betreft een  grote autobus, 
met uitzondering van de onder g aangeduide ritten; 

  c. voor een rit van Otrobanda naar het derde district of omgekeerd drie gulden en 
zeventig cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote 
autobus en twee gulden en twintig cent per passagier indien het betreft een grote 
autobus; 

  d. voor een rit in het tweede district twee gulden en zestig cent per passagier, indien het 
betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en zeventig cent 
per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee gulden 
en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district twee gulden per passagier indien het betreft een 
kleine autobus en een middelgrote autobus en twee gulden en twintig cent per 
passagier indien het betreft een grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van Hato International Airport, Mahuma, Souax, St. Michiel, Seru 
Fortuna, Hato, Vissershaven Caracasbaai, ingang Jan Thiel, Fuik, Sta. Catharina, Sta. 
Rosa en verder, Zuurzak en Montagne en verder twee gulden en tachtig cent per 
passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

 
 B. gedurende de uren gelegen tussen 20.00 en 24.00 uur: 
  a. voor een stadsrit twee gulden en twintig cent, indien het betreft een kleine autobus en 

een middelgrote autobus en één gulden en zeventig cent indien het betreft een grote 
autobus; 

  b. voor een rit van de stad naar het tweede district of omgekeerd met uitzondering  van  
de  onder  g aangeduide  ritten  twee  gulden en  vijf  en negentig cent per passagier, 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en 
zeventig cent per passagier, indien het betreft een grote autobus; 
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  c. voor een rit van Otrobanda naar het derde district of omgekeerd vier gulden en zestig 
cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus 
en twee gulden en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  d. voor een rit in het tweede district twee gulden en vijf en negentig cent per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en 
zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee gulden 
en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district twee gulden en vijf en negentig cent per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en  twee  gulden  en 
 twintig  cent per passagier indien  het  betreft een grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 3, 25 per passagier, 
 Mahuma  NAf 3, 25 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 3, 25 per passagier, 
 Souax NAf 3, 25 per passagier, 
 Seru Fortuna/Hato  NAf 3, 25 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 3, 85 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 3, 85 per passagier, 
 Fuik NAf 3, 85 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 3, 25 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 3, 25 per passagier, 
 Zuurzak NAf 3, 25 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 3, 60 per passagier, 
   indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
    
   voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 1, 70 per passagier, 
 Mahuma NAf 1, 70 per passagier, 
 St. Michiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Souax NAf 1, 70 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 1, 70 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 1, 70 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Fuik NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 70 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus; 
 
  C. gedurende de uren gelegen tussen 00.00 en 06.00 uur: 
  a. voor een stadsrit twee gulden en veertig cent, indien het betreft een kleine autobus en 

een middelgrote autobus en één gulden en zeventig cent indien het betreft een grote 
autobus; 

  b. voor een rit van de stad naar het tweede district of omgekeerd met uitzondering van 
de onder g aangeduide ritten drie gulden en zestig cent per passagier, indien het 
betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en zeventig cent 
per passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda naar het derde district of omgekeerd vier gulden en 
tachtig cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote 
autobus en twee gulden en twintig cent per passagier indien het betreft een grote 
autobus; 



31 
 

 - 6 - 
 
   d. voor een rit in het tweede district drie gulden en zestig cent per passagier indien het 

betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en zeventig cent 
per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee  gulden 
 en  twintig  cent  per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district drie gulden en zestig cent per passagier indien het 
betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee gulden en twintig cent 
per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 3, 60 per passagier, 
 Mahuma NAf 3, 60 per passagier, 
 St. Michiel NAf 3, 60 per passagier, 
 Souax NAf 3, 60 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 3, 60 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 4, 15 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 4, 15 per passagier, 
 Fuik NAf 4, 15 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 3, 60 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 3, 60 per passagier, 
 Zuurzak NAf 3, 60 per passagier, 
 Montagne NAf 3, 60 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 4, 15 per passagier, 
   indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
 
 voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 1, 70 per passagier, 
 Mahuma  NAf 1, 70 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 1, 70 per passagier, 
 Souax NAf 1, 70 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato NAf 1, 70 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai NAf 1, 70 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Fuik NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 70 per passagier, 
 Montagne NAf 1, 70 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 1, 70 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus. 
 
 

Artikel III 
 

Artikel 11, eerste lid, van het Landbesluit personenvervoer komt te luiden: 
1. Het maximumtarief bedraagt voor autobussen: 
 A. gedurende de uren gelegen tussen 06.00 en 20.00 uur: 
  a. voor een stadsrit één gulden en vijf en tachtig cent per passagier,  indien het betreft 

een kleine autobus  en een middelgrote autobus  en één gulden en zeventig cent per 
passagier indien het betreft een grote autobus; 

  b. voor een rit van de stad naar het tweede district of omgekeerd twee gulden en veertig 
cent per passagier, indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote  autobus  
en één gulden en zeventig  cent  per passagier,  indien  het betreft een grote autobus, 
met uitzondering van de onder g aangeduide ritten; 
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  c. voor een rit van Otrobanda  naar het derde district  of omgekeerd  drie gulden en 
veertig cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote  
autobus en twee gulden en twintig cent per passagier indien het betreft een grote 
autobus; 

  d. voor  een  rit  in  het  tweede  district  twee  gulden  en  veertig  cent  per passagier, 
indien  het betreft een kleine autobus  en een middelgrote  autobus en één gulden en 
zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee gulden 
en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district één gulden en vijf en tachtig cent per passagier 
indien het betreft een  kleine autobus en een  middelgrote autobus en omgekeerd 
twee gulden en twintig  per  passagier  indien  het  betreft een  grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van Hato International Airport, Mahuma, Souax, St. Michiel, Seru 
Fortuna, Hato, Vissershaven Caracasbaai, ingang Jan Thiel, Fuik, Sta. Catharina, Sta. 
Rosa en verder, Zuurzak en Montagne en verder twee gulden en zestig cent per 
passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

 
 B. gedurende de uren gelegen tussen 20.00 en 24.00 uur: 
  a. voor een stadsrit twee gulden en vijf cent, indien het betreft een kleine autobus en een 

 middelgrote autobus en één gulden en zeventig cent indien het betreft een grote 
autobus; 

  b. voor  een  rit  van  de  stad  naar  het  tweede  district  of  omgekeerd  met 
uitzondering van de onder g aangeduide ritten twee gulden en vijf en zeventig cent 
per  passagier,  indien  het  betreft  een  kleine  autobus  en  een  middelgrote autobus 
en één gulden en zevenig cent per passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda naar het derde district of omgekeerd vier gulden en vijf 
en twintig cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote 
autobus en twee  gulden en  twintig cent  per passagier indien het betreft een grote 
autobus; 

  d. voor een rit in het tweede district twee gulden en vijf en zeventig cent per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een  middelgrote autobus en één gulden en 
zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee gulden 
en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district twee gulden en vijf en zeventig cent per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee gulden en 
twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van: 
   Hato International Airport NAf 3, 00 per passagier, 
   Mahuma NAf 3, 00 per passagier, 
 St. Michiel NAf 3, 00 per passagier, 
 Souax NAf 3, 00 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 3, 00 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 3, 55 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 3, 55 per passagier, 
 Fuik NAf 3, 55 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 3, 00 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 3, 00 per passagier, 
 Zuurzak NAf 3, 00 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 3, 55 per passagier, 
 indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
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  voor een rit naar en van: 
   Hato International  Airport NAf 1, 70 per passagier, 
 Mahuma  NAf 1, 70 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 1, 70 per passagier, 
 Souax NAf 1, 70 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato NAf 1, 70 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai NAf 1, 70 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Fuik NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 70 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus; 
 
 C. gedurende de uren gelegen tussen 00.00 en 06.00 uur: 
  a. voor een stadsrit  twee gulden en twintig cent,  indien  het betreft een kleine autobus  

en  een  middelgrote  autobus  en  één  gulden  en  zeventig  cent indien het betreft een 
grote autobus; 

  b. voor   een   rit  van  de  stad   naar  het  tweede   district   of  omgekeerd   met 
uitzondering  van de onder  g aangeduide  ritten drie gulden en vijf en dertig cent per 
passagier, indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda  naar het derde district of omgekeerd  vier gulden en  vijf 
en veertig  cent  per  passagier  indien  het betreft  een  kleine  autobus  en  een 
middelgrote  autobus  en  twee  gulden  en twintig  cent  per  passagier  indien  het 
betreft een grote autobus; 

  d. voor  een  rit  in  het  tweede  district  drie gulden  en  vijf  en  dertig  cent  per 
passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus;  

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee  gulden 
 en twintig  cent  per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor  een  rit  in  het  derde  district  drie  gulden  en  vijf  en  dertig  cent  per 
passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee 
gulden en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus;  

  g. voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 3, 35 per passagier, 
 Mahuma  NAf 3, 35 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 3, 35 per passagier, 
 Souax NAf 3, 35 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 3, 35 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 3, 85 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 3, 85 per passagier, 
 Fuik NAf 3, 85 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 3, 35 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 3, 35 per passagier, 
 Zuurzak NAf 3, 35 per passagier, 
 Montagne NAf 3, 35 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 3, 85 per passagier, 
 indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
   voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 1, 70 per passagier, 
 Mahuma NAf 1, 70 per passagier, 
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 St. Michiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Souax NAf 1, 70 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 1, 70 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 1, 70 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Fuik NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 70 per passagier, 
 Montagne NAf 1, 70 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 1, 70 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus. 
 

Artikel IV 
 

Artikel 11, eerste lid, van het Landbesluit personenvervoer komt te luiden: 
1. Het maximumtarief bedraagt voor autobussen: 
 A. gedurende de uren gelegen tussen 06.00 en 20.00 uur: 
  a. voor een stadsrit één gulden en tachtig cent per passagier,  indien het betreft een 

kleine autobus  en een middelgrote autobus  en één gulden en zeventig cent per 
passagier indien het betreft een grote autobus; 

  b. voor een rit van de stad naar het tweede district of omgekeerd twee gulden en vijf en 
dertig cent per passagier, indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote  
autobus  en één gulden en zeventig  cent  per passagier,  indien  het betreft een grote 
autobus, met uitzondering van de onder g aangeduide ritten; 

  c. voor een rit van Otrobanda  naar het derde district  of omgekeerd  drie gulden en vijf 
en dertig cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote  
autobus en twee gulden en twintig cent per passagier indien het betreft een grote 
autobus; 

  d. voor  een  rit  in  het  tweede  district  twee  gulden  en  vijf  en  dertig  cent  per 
passagier, indien  het betreft een kleine autobus  en een middelgrote  autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee gulden 
en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district één gulden en tachtig cent per passagier indien het 
betreft een  kleine autobus en een  middelgrote autobus en omgekeerd twee gulden 
en twintig  per  passagier  indien  het  betreft een  grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van Hato International Airport, Mahuma, Souax, St. Michiel, Seru 
Fortuna, Hato, Vissershaven Caracasbaai, ingang Jan Thiel, Fuik, Sta. Catharina, Sta. 
Rosa en verder, Zuurzak en Montagne en verder twee gulden en vijf en vijftig cent 
per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

 
 B. gedurende de uren gelegen tussen 20.00 en 24.00 uur: 
  a. voor een stadsrit twee gulden, indien het betreft een kleine autobus en een  

middelgrote autobus en één gulden en zeventig cent indien het betreft een grote 
autobus; 

  b. voor  een  rit  van  de  stad  naar  het  tweede  district  of  omgekeerd  met 
uitzondering van de onder g aangeduide ritten twee gulden en vijf en zestig cent per  
passagier,  indien  het  betreft  een  kleine  autobus  en  een  middelgrote autobus en 
één gulden en zevenig cent per passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda naar het derde district of omgekeerd vier gulden en 
vijftien cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote 
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 autobus en twee  gulden en  twintig cent  per passagier indien het betreft een grote 

autobus; 
  d. voor een rit in het tweede district twee gulden en vijf en zestig cent per passagier 

indien het betreft een kleine autobus en een  middelgrote autobus en één gulden en 
zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee gulden 
en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district twee gulden en vijf en zestig cent per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee gulden en 
twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van: 
   Hato International Airport NAf 2, 95 per passagier, 
   Mahuma NAf 2, 95 per passagier, 
 St. Michiel NAf 2, 95 per passagier, 
 Souax NAf 2, 95 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 2, 95 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 3, 50 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 3, 50 per passagier, 
 Fuik NAf 3, 50 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 2, 95 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 2, 95 per passagier, 
 Zuurzak NAf 2, 95 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 3, 25 per passagier, 
 indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
  
 voor een rit naar en van: 
   Hato International  Airport NAf 1, 70 per passagier, 
 Mahuma  NAf 1, 70 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 1, 70 per passagier, 
 Souax NAf 1, 70 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato NAf 1, 70 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai NAf 1, 70 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Fuik NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 70 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus; 
 
 C. gedurende de uren gelegen tussen 00.00 en 06.00 uur: 
  a. voor een stadsrit  twee gulden en vijftien cent,  indien  het betreft een kleine autobus  

en  een  middelgrote  autobus  en  één  gulden  en  zeventig  cent indien het betreft een 
grote autobus; 

  b. voor   een   rit  van  de  stad   naar  het  tweede   district   of  omgekeerd   met 
uitzondering  van de onder  g aangeduide  ritten drie gulden en vijf en twintig cent 
per passagier, indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda  naar het derde district of omgekeerd  vier gulden en  vijf 
en dertig  cent  per  passagier  indien  het betreft  een  kleine  autobus  en  een 
middelgrote  autobus  en  twee  gulden  en twintig  cent  per  passagier  indien  het 
betreft een grote autobus; 
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  d. voor  een  rit  in  het  tweede  district  drie gulden  en  vijf  en  twintig  cent  per 
passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus;  

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee  gulden 
 en twintig  cent  per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor  een  rit  in  het  derde  district  drie  gulden  en  vijf  en  twintig  cent  per 
passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee 
gulden en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus;  

  g. voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 3, 25 per passagier, 
 Mahuma  NAf 3, 25 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 3, 25 per passagier, 
 Souax NAf 3, 25 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 3, 25 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 3, 75 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 3, 75 per passagier, 
 Fuik NAf 3, 75 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 3, 25 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 3, 25 per passagier, 
 Zuurzak NAf 3, 25 per passagier, 
 Montagne NAf 3, 25 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 3, 75 per passagier, 
 indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
   voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 1, 70 per passagier, 
 Mahuma NAf 1, 70 per passagier, 
 St. Michiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Souax NAf 1, 70 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 1, 70 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 1, 70 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Fuik NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 70 per passagier, 
 Montagne NAf 1, 70 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 1, 70 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus. 
 

Artikel V 
 

Artikel 11, eerste lid, van het Landbesluit personenvervoer komt te luiden: 
1. Het maximumtarief bedraagt voor autobussen: 
 A. gedurende de uren gelegen tussen 06.00 en 20.00 uur: 
  a. voor een stadsrit één gulden en vijf en negentig cent per passagier,  indien het betreft 

een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en zeventig cent per 
passagier indien het betreft een grote autobus; 

  b. voor een rit van de stad naar het tweede district of omgekeerd twee gulden en vijf en 
vijftig cent per passagier, indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote  
autobus  en één gulden en zeventig cent  per passagier,  indien  het betreft een grote 
autobus, met uitzondering van de onder g aangeduide ritten; 

  c. voor een rit van Otrobanda  naar het derde district  of omgekeerd  drie gulden en 
zestig cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote  
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 autobus en twee gulden en twintig cent per passagier indien het betreft een grote 

autobus; 
  d. voor  een  rit  in  het  tweede  district  twee  gulden  en  vijf  en  vijftig  cent  per 

passagier, indien  het betreft een kleine autobus  en een middelgrote  autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee gulden 
en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district één gulden en vijf en negentig cent per passagier 
indien het betreft een  kleine autobus en een  middelgrote autobus en omgekeerd 
twee gulden en twintig  per  passagier  indien  het  betreft een  grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van Hato International Airport, Mahuma, Souax, St. Michiel, Seru 
Fortuna, Hato, Vissershaven Caracasbaai, ingang Jan Thiel, Fuik, Sta. Catharina, Sta. 
Rosa en verder, Zuurzak en Montagne en verder twee gulden en zeventig cent per 
passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

 
 B. gedurende de uren gelegen tussen 20.00 en 24.00 uur: 
  a. voor een stadsrit twee gulden en vijftien cent, indien het betreft een kleine autobus en 

een  middelgrote autobus en één gulden en zeventig cent indien het betreft een grote 
autobus; 

  b. voor  een  rit  van  de  stad  naar  het  tweede  district  of  omgekeerd  met 
uitzondering van de onder g aangeduide ritten twee gulden en negentig cent per  
passagier,  indien  het  betreft  een  kleine  autobus  en  een  middelgrote autobus en 
één gulden en zevenig cent per passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda naar het derde district of omgekeerd vier gulden en vijftig 
cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus 
en twee  gulden en  twintig cent  per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  d. voor een rit in het tweede district twee gulden en negentig cent per passagier indien 
het betreft een kleine autobus en een  middelgrote autobus en één gulden en zeventig 
cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee gulden 
en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district twee gulden en negentig cent per passagier indien 
het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee gulden en twintig 
cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van: 
   Hato International Airport NAf 3, 15 per passagier, 
   Mahuma NAf 3, 15 per passagier, 
 St. Michiel NAf 3, 15 per passagier, 
 Souax NAf 3, 15 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 3, 15 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 3, 75 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 3, 75 per passagier, 
 Fuik NAf 3, 75 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 3, 15 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 3, 15 per passagier, 
 Zuurzak NAf 3, 15 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 3, 50 per passagier, 
 indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
  
 voor een rit naar en van: 
   Hato International  Airport NAf 1, 70 per passagier, 
 Mahuma  NAf 1, 70 per passagier, 
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 St. Michiel  NAf 1, 70 per passagier, 
 Souax NAf 1, 70 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato NAf 1, 70 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai NAf 1, 70 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Fuik NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 70 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus; 
 
 C. gedurende de uren gelegen tussen 00.00 en 06.00 uur: 
  a. voor een stadsrit  twee gulden en vijf en dertig cent,  indien  het betreft een kleine 

autobus  en  een  middelgrote  autobus  en  één  gulden  en  zeventig  cent indien het 
betreft een grote autobus; 

  b. voor   een   rit  van  de  stad   naar  het  tweede   district   of  omgekeerd   met 
uitzondering  van de onder  g aangeduide  ritten drie gulden en vijftig cent per 
passagier, indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda  naar het derde district of omgekeerd  vier gulden en  vijf 
en zestig  cent  per  passagier  indien  het betreft  een  kleine  autobus  en  een 
middelgrote  autobus  en  twee  gulden  en twintig  cent  per  passagier  indien  het 
betreft een grote autobus; 

  d. voor  een  rit  in  het  tweede  district  drie gulden  en  vijftig  cent  per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en 
zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus;  

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee  gulden 
 en twintig  cent  per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor  een  rit  in  het  derde  district  drie  gulden  en  vijftig  cent  per passagier indien 
het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee gulden en twintig 
cent per passagier indien het betreft een grote autobus;  

  g. voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 3, 50 per passagier, 
 Mahuma  NAf 3, 50 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 3, 50 per passagier, 
 Souax NAf 3, 50 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 3, 50 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 4, 05 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 4, 05 per passagier, 
 Fuik NAf 4, 05 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 3, 50 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 3, 50 per passagier, 
 Zuurzak NAf 3, 50 per passagier, 
 Montagne NAf 3, 50 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 4, 05 per passagier, 
 indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
   voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 1, 70 per passagier, 
 Mahuma NAf 1, 70 per passagier, 
 St. Michiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Souax NAf 1, 70 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 1, 70 per passagier, 
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  Vissershaven Caracasbaai  NAf 1, 70 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Fuik NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 70 per passagier, 
 Montagne NAf 1, 70 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 1, 70 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus. 

 
Artikel VI 

 
Artikel 11, eerste lid, van het Landbesluit personenvervoer komt te luiden: 
1. Het maximumtarief bedraagt voor autobussen: 
 A. gedurende de uren gelegen tussen 06.00 en 20.00 uur: 
  a. voor een stadsrit één gulden en negentig cent per passagier,  indien het betreft een 

kleine autobus  en een middelgrote autobus  en één gulden en zeventig cent per 
passagier indien het betreft een grote autobus; 

  b. voor een rit van de stad naar het tweede district of omgekeerd twee gulden en vijf en 
veertig cent per passagier, indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote  
autobus  en één gulden en zeventig  cent  per passagier,  indien  het betreft een grote 
autobus, met uitzondering van de onder g aangeduide ritten; 

  c. voor een rit van Otrobanda  naar het derde district  of omgekeerd  drie gulden en 
vijftig cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote  
autobus en twee gulden en twintig cent per passagier indien het betreft een grote 
autobus; 

  d. voor  een  rit  in  het  tweede  district  twee  gulden  en  vijf  en  veertig  cent  per 
passagier, indien  het betreft een kleine autobus  en een middelgrote  autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee gulden 
en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district één gulden en negentig cent per passagier indien het 
betreft een  kleine autobus en een  middelgrote autobus en omgekeerd twee gulden 
en twintig  per  passagier  indien  het  betreft een  grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van Hato International Airport, Mahuma, Souax, St. Michiel, Seru 
Fortuna, Hato, Vissershaven Caracasbaai, ingang Jan Thiel, Fuik, Sta. Catharina, Sta. 
Rosa en verder, Zuurzak en Montagne en verder twee gulden en vijf en zestig cent 
per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

 
 B. gedurende de uren gelegen tussen 20.00 en 24.00 uur: 
  a. voor een stadsrit twee gulden en vijf cent, indien het betreft een kleine autobus en een 

 middelgrote autobus en één gulden en zeventig cent indien het betreft een grote 
autobus; 

  b. voor  een  rit  van  de  stad  naar  het  tweede  district  of  omgekeerd  met 
uitzondering van de onder g aangeduide ritten twee gulden en vijf en zeventig cent 
per  passagier,  indien  het  betreft  een  kleine  autobus  en  een  middelgrote autobus 
en één gulden en zevenig cent per passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda naar het derde district of omgekeerd vier gulden en vijf 
en dertig cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote 
autobus en twee  gulden en  twintig cent  per passagier indien het betreft een grote 
autobus; 
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  d. voor een rit in het tweede district twee gulden en vijf en zeventig cent per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een  middelgrote autobus en één gulden en 
zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee gulden 
en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district twee gulden en vijf en zeventig cent per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee gulden en 
twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van: 
   Hato International Airport NAf 3, 05 per passagier, 
   Mahuma NAf 3, 05 per passagier, 
 St. Michiel NAf 3, 05 per passagier, 
 Souax NAf 3, 05 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 3, 05 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 3, 60 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 3, 60 per passagier, 
 Fuik NAf 3, 60 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 3, 05 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 3, 05 per passagier, 
 Zuurzak NAf 3, 05 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 3, 40 per passagier, 
 indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
  
 voor een rit naar en van: 
   Hato International  Airport NAf 1, 70 per passagier, 
 Mahuma  NAf 1, 70 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 1, 70 per passagier, 
 Souax NAf 1, 70 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato NAf 1, 70 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai NAf 1, 70 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Fuik NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 70 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus; 
 
 C. gedurende de uren gelegen tussen 00.00 en 06.00 uur: 
  a. voor een stadsrit  twee gulden en vijf en twintig cent,  indien  het betreft een kleine 

autobus  en  een  middelgrote  autobus  en  één  gulden  en  zeventig  cent indien het 
betreft een grote autobus; 

  b. voor   een   rit  van  de  stad   naar  het  tweede   district   of  omgekeerd   met 
uitzondering  van de onder  g aangeduide  ritten drie gulden en veertig cent per 
passagier, indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda  naar het derde district of omgekeerd  vier gulden en  
vijftig  cent  per  passagier  indien  het betreft  een  kleine  autobus  en  een 
middelgrote  autobus  en  twee  gulden  en twintig  cent  per  passagier  indien  het 
betreft een grote autobus; 



31 
 

 - 16 - 
 
   d. voor  een  rit  in  het  tweede  district  drie gulden  en  veertig  cent  per passagier 

indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één gulden en 
zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus;  

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee  gulden 
 en twintig  cent  per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor  een  rit  in  het  derde  district  drie  gulden  en  veertig  cent  per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee gulden en 
twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus;  

  g. voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 3, 40 per passagier, 
 Mahuma  NAf 3, 40 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 3, 40 per passagier, 
 Souax NAf 3, 40 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 3, 40 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 3, 90 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 3, 90 per passagier, 
 Fuik NAf 3, 90 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 3, 40 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 3, 40 per passagier, 
 Zuurzak NAf 3, 40 per passagier, 
 Montagne NAf 3, 40 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 3, 90 per passagier, 
 indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
   voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 1, 70 per passagier, 
 Mahuma NAf 1, 70 per passagier, 
 St. Michiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Souax NAf 1, 70 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 1, 70 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 1, 70 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Fuik NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 70 per passagier, 
 Montagne NAf 1, 70 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 1, 70 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus. 

 
Artikel VII 

 
Artikel 11, eerste lid, van het Landbesluit personenvervoer komt te luiden: 
1. Het maximumtarief bedraagt voor autobussen: 
 A. gedurende de uren gelegen tussen 06.00 en 20.00 uur: 
  a. voor een stadsrit één gulden en tachtig cent per passagier,  indien het betreft een 

kleine autobus  en een middelgrote autobus  en één gulden en zeventig cent per 
passagier indien het betreft een grote autobus; 

  b. voor een rit van de stad naar het tweede district of omgekeerd twee gulden en vijf en 
dertig cent per passagier, indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote  
autobus  en één gulden en zeventig  cent  per passagier,  indien  het betreft een grote 
autobus, met uitzondering van de onder g aangeduide ritten; 

  c. voor een rit van Otrobanda  naar het derde district  of omgekeerd  drie gulden en vijf 
en dertig cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote 
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autobus en twee gulden en twintig cent per passagier indien het betreft een grote 
autobus; 

  d. voor  een  rit  in  het  tweede  district  twee  gulden  en  vijf  en  dertig  cent  per 
passagier, indien  het betreft een kleine autobus  en een middelgrote  autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee gulden 
en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district één gulden en tachtig cent per passagier indien het 
betreft een  kleine autobus en een  middelgrote autobus en omgekeerd twee gulden 
en twintig  per  passagier  indien  het  betreft een  grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van Hato International Airport, Mahuma, Souax, St. Michiel, Seru 
Fortuna, Hato, Vissershaven Caracasbaai, ingang Jan Thiel, Fuik, Sta. Catharina, Sta. 
Rosa en verder, Zuurzak en Montagne en verder twee gulden en vijftig cent per 
passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

 
 B. gedurende de uren gelegen tussen 20.00 en 24.00 uur: 
  a. voor een stadsrit twee gulden, indien het betreft een kleine autobus en een  

middelgrote autobus en één gulden en zeventig cent indien het betreft een grote 
autobus; 

  b. voor  een  rit  van  de  stad  naar  het  tweede  district  of  omgekeerd  met 
uitzondering van de onder g aangeduide ritten twee gulden en vijf en zestig cent per 
passagier, indien  het  betreft  een  kleine  autobus  en  een  middelgrote autobus en 
één gulden en zevenig cent per passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda naar het derde district of omgekeerd vier gulden en 
vijftien cent per passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote 
autobus en twee  gulden en  twintig cent  per passagier indien het betreft een grote 
autobus; 

  d. voor een rit in het tweede district twee gulden en vijf en zestig cent per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een  middelgrote autobus en één gulden en 
zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd twee gulden 
en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  f. voor een rit in het derde district twee gulden en vijf en zestig cent per passagier 
indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee gulden en 
twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus; 

  g. voor een rit naar en van: 
   Hato International Airport NAf 2, 95 per passagier, 
   Mahuma NAf 2, 95 per passagier, 
 St. Michiel NAf 2, 95 per passagier, 
 Souax NAf 2, 95 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 2, 95 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 3, 45 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 3, 45 per passagier, 
 Fuik NAf 3, 45 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 2, 95 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 2, 95 per passagier, 
 Zuurzak NAf 2, 95 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 3, 25 per passagier, 
 indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
  
 voor een rit naar en van: 
   Hato International  Airport NAf 1, 70 per passagier, 
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  Mahuma  NAf 1, 70 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 1, 70 per passagier, 
 Souax NAf 1, 70 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato NAf 1, 70 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai NAf 1, 70 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Fuik NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 70 per passagier, 
 Montagne en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus; 
 
 C. gedurende de uren gelegen tussen 00.00 en 06.00 uur: 
  a. voor een stadsrit  twee gulden en vijftien cent,  indien  het betreft een kleine autobus  

en  een  middelgrote  autobus  en  één  gulden  en  zeventig  cent indien het betreft een 
grote autobus; 

  b. voor   een   rit  van  de  stad   naar  het  tweede   district   of  omgekeerd   met 
uitzondering  van de onder  g aangeduide  ritten drie gulden en vijf en twintig cent 
per passagier, indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier, indien het betreft een grote autobus; 

  c. voor een rit van Otrobanda  naar het derde district of omgekeerd  vier gulden en  
dertig  cent  per  passagier  indien  het betreft  een  kleine  autobus  en  een 
middelgrote  autobus  en  twee  gulden  en twintig  cent  per  passagier  indien  het 
betreft een grote autobus; 

  d. voor  een  rit  in  het  tweede  district  drie gulden  en  vijf en twintig  cent  per 
passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en één 
gulden en zeventig cent per passagier indien het betreft een grote autobus;  

  e. voor een rit van het tweede district naar het derde district of omgekeerd en een 
middelgrote  autobus en twee  gulden  en twintig  cent  per passagier indien het 
betreft een grote autobus; 

  f. voor  een  rit  in  het  derde  district  drie  gulden  en  vijf en twintig  cent  per 
passagier indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus en twee 
gulden en twintig cent per passagier indien het betreft een grote autobus;  

  g. voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 3, 25 per passagier, 
 Mahuma  NAf 3, 25 per passagier, 
 St. Michiel  NAf 3, 25 per passagier, 
 Souax NAf 3, 25 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 3, 25 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 3, 75 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 3, 75 per passagier, 
 Fuik NAf 3, 75 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 3, 25 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 3, 25 per passagier, 
 Zuurzak NAf 3, 25 per passagier, 
 Montagne NAf 3, 25 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 3, 75 per passagier, 
 indien het betreft een kleine autobus en een middelgrote autobus; 
   voor een rit naar en van: 
 Hato International Airport NAf 1, 70 per passagier, 
 Mahuma NAf 1, 70 per passagier, 
 St. Michiel NAf 1, 70 per passagier, 
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 Souax NAf 1, 70 per passagier, 
 Seru Fortuna/ Hato  NAf 1, 70 per passagier, 
 Vissershaven Caracasbaai  NAf 1, 70 per passagier, 
 Ingang Jan Thiel NAf 1, 70 per passagier, 
 Fuik NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Catharina NAf 1, 70 per passagier, 
 Sta. Rosa en verder NAf 1, 70 per passagier, 
 Zuurzak NAf 1, 70 per passagier, 
 Montagne NAf 1, 70 per passagier, 
 Verder dan Montagne NAf 1, 70 per passagier, 
 indien het betreft een grote autobus. 

 
Artikel VIII 

 
1. Artikel I treedt in werking op 15 juli 2011 en vervalt op 30 november 2012. 
2. Artikel II treedt in werking op 1 december 2012 en vervalt op 28 februari 2015. 
3. Artikel III treedt in werking op 1 maart 2015 en vervalt op 31 mei 2015. 
4. Artikel IV treedt in werking op 1 juni 2015 en vervalt op 14 juli 2015. 
5. Artikel V treedt in werking op 15 juli 2015 en vervalt op 31 december 2015. 
6. Artikel VI treedt in werking op 1 januari 2016 en vervalt op 30 maart 2016. 
7. Artikel VII treedt in werking op 1 april 2016. 
 

Artikel IX 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de bekendmaking 
en werkt terug tot en met 15 juli 2011. 
 
 
 

 
Gegeven te Willemstad, 27 mei 2016 

N.C. RÖMER – KENEPA 
 
 
De Minister van Economische Ontwikkeling, 

E.P. RHUGGENAATH 
 
 
 

Uitgegeven de 30ste juni 2016 
De Minister van Algemene Zaken, 

B.D. WHITEMAN 
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 Nota van toelichting behorende bij het landsbesluit van de 27ste mei 2016 tot wijziging van 
het Eilandsbesluit personenvervoer  
 
I. Algemeen deel 
 
Vanwege stijgingen dan wel dalingen  van de marktprijzen  van brandstof en met name van 
gasolie op de buitenlandse  markt,  heeft  de regering  van  Curaçao  sinds juli  2011 de 
Prijzenbeschikking aardolieproducten Curaçao  mei 1982 (P.B.  1982, no. 203) regelmatig 
gewijzigd met als gevolg stijging dan wel daling van de prijzen van aardolieproducten. 
 
Vaststelling bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de tarieven ten aanzien 
van het vervoer van personen met kleine, middelgrote en grote autobussen is gedurende deze 
periode achterwege gebleven. 
 
Krachtens deze wijzigingen worden de geaccordeerde en uitgevoerde tarieven geformaliseerd 
voor de periodes: 
- van 15 juli 2011 tot en met 30 november 2012; 
- van 1 december 2012 tot en met 28 februari 2015; 
- van 1 maart 2015 tot en met 31 mei 2015;  
- van 1 juni 2015 tot en met 14 juli 2015; 
- van 15 juli 2015 tot en met 31 december 2015; 
- van 1 januari 2016 tot en met 30 maart 2016 
- van 1 april tot heden. 
 
II. Toelichting op tariefvaststellingen 
 
De, in dit Landsbesluit vastgelegde, tarieven voor de kleine en middelgrote bussen zijn 
berekend aan de hand van de procentuele stijging of daling van de totale kosten uit de 
kostencomponententabel. In deze kostencomponententabel zijn de  totale gemiddelde kosten 
voor een chauffeur van een kleine en middelgrote bus weergegeven. De enige uitzondering 
hierop zijn de tarieven die golden van 15 juli 2011 tot en met 30 november 2012. Per 15 juli zijn 
namelijk de, op 7 juli 2011 geaccordeerde, tarieven ter compensatie verhoogd met NAf. 0,15, 
doordat de ritprijzen bij wijziging van de prijs van gasolie LSD per april 2011 niet werden 
aangepast. Hierna zijn alle wijzigingen in de ritprijzen op basis van de procentuele stijging of 
daling van de kostencomponententabel berekend, dat wil zeggen de ritprijzen dalen of stijgen 
met dezelfde procentuele daling of stijging als de totale kosten. 
 
De Raad van Ministers heeft eind april 2013 besloten om SOAB een revisie te laten verrichten 
van het gehanteerde berekeningsmodel wat door het Ministerie van Economische 
Ontwikkeling (MEO) werd gebruikt. Vanaf de tariefsaanpassing geldend per 1 maart 2015 
hanteert het MEO grotendeels3 de gereviseerde berekeningsmethode conform het advies van 
SOAB d.d. 20 december 2013.  
 
Het advies van SOAB bevat een revisie van de begroting van de gemiddelde totale kosten van 
een buschauffeur. Om een juiste kostprijsberekening te kunnen doen, zouden deze totale 
kosten dan gedeeld moeten worden door het daadwerkelijk aantal passagiers, dat gemiddeld 
wordt vervoerd naar en van de verschillende stadsdistricten. Over dit aantal bestaan nogal 
verschillen in mening over de hoeveelheid tussen STU en het MEO. STU gaat uit van 80 
passagiers per dag ongeacht het stadsdistrict en in een oud model van de voormalige Dienst 
Economische Zaken is uitgegaan van 216 passagiers voor het stadsdistrict en 152 passagiers 

                     
3 Er is afgeweken van de componenten “brandstofverbruik”, “loonkosten” en “kleding en schoeisel” 
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voor het 2e en 3e district. Om de kostprijsberekening uit te kunnen voeren diende er dus nader 
onderzoek te worden gedaan naar het daadwerkelijk aantal passagiers dat gemiddeld per 
district/traject wordt vervoerd, maar daarnaast ook naar bijvoorbeeld het werkelijke 
gemiddelde aantal gereden kilometers. Tot de tijd dat deze data niet beschikbaar zijn, is er 
door de Raad van Ministers vastgesteld dat de tarieven op basis van de procentuele stijging of 
daling van de totale kosten conform het door SOAB gereviseerde rekenmodel worden 
vastgesteld. Dat wil zeggen dat de tarieven met hetzelfde percentage stijgen of dalen als de 
totale kosten stijgen of dalen. Daarnaast heeft de Raad van Ministers in juli 2015 vastgesteld 
dat een bepaling van de tarieven eens per kwartaal plaatsvindt, waarbij het gemiddelde van 
de gasolineprijzen van het voorgaande kwartaal wordt gebruikt. 
 
Bij de tarieven die per 1 januari 2016 zijn berekend, is echter bij de berekening van de 
brandstofkosten de gemiddelde prijs van gasolie LSD van het tweede half jaar van 2015 (juli-
december 2015) van NAf. 1,147 gebruikt. De reden om de brandstofkosten te berekenen met de 
gemiddelde prijs van gasolie LSD van een half jaar i.p.v. een kwartaal was dat er per 1 oktober 
2015 geen tariefsaanpassing heeft plaatsgevonden en tevens de tarieven per juli 2015 reeds met 
de gemiddelde prijs van gasolie LSD over het eerste half jaar van 2015 zijn berekend.  
 
De kostencomponententabel bestaat uit de volgende componenten: 

• (Aanschaffingsprijzen) 
• Afschrijvingskosten 
• Brandstofverbruik 
• Onderhoudskosten 
• Onvoorziene kosten 
• Autoverzekering 
• Motorrijtuigenbelasting en legeskosten 
• Rente en aflossing 
• Loonkosten 
• Kleding en schoeisel 

 
In onderstaande tabel 1 is een overzicht opgenomen van de hoogte van de componenten zoals 
deze golden bij de tariefswijzigingen. 

 
Omschrijving 15 juli 2011 28 november 2012 1 maart 2015 1 juni 2015 15 juli 2015 1 januari 2016 1 april 2016
Aansch.prijs excl invoerr. incl OB. 42.980            42.980                    48.122            48.122            48.122            48.122             48.122            
Afschrijvingskosten over 5 jaar 5.759              5.759                      n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Brandstofverbruik 29.179            31.030                    19.637            18.177            23.121            20.849             17.819            
Onderhoudskosten 4.222              4.222                      8.043              8.043              8.043              8.043               8.043              
Onvoorzien 2.000              2.000                      2.287              2.287              2.287              2.287               2.292              
Autoverzekering 2.812              2.812                      4.225              4.225              4.225              4.225               4.225              
Motorrijtuigbelasting & legeskosten 625                 600                         600                 600                 600                 600                  600                 
Rente, Aflossing 10.203            10.203                    15.262            15.262            15.262            15.262             15.262            
Loonkosten 15.650            15.974                    16.952            16.952            16.939            16.939             17.043            
Kleding en schoeisel 612                 628                         664                 664                 664                 664                  658                 
Totaal 71.063            73.229                    67.671            66.211            71.141            68.869             65.942             

Tabel 1: kostencomponententabel 
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 Zoals in bovenstaande tabel is te zien, zijn de kosten van brandstofverbruik behoorlijk gedaald 
van november 2012 tot heden. Daarnaast zijn met name de onderhoudskosten en 
verzekeringskosten gestegen vanaf 1 maart 2015. 
 
Hieronder volgt een nadere toelichting op de verschillende componenten. 
 
Aanschaffingsprijzen: 
De aanschaffingsprijzen zijn vastgesteld op basis van de meest gebruikte merken. De 
aanschafprijzen zijn door SOAB aangepast naar de actuele prijsopgaven. Deze aangepaste 
prijzen zijn vanaf de tariefsaanpassingen per 1 maart 2015 gebruikt. Zij worden verder niet 
meegenomen in de kostenberekening, maar gelden wel als basis voor bijvoorbeeld de rente en 
aflossing kostencomponent.  
 
Afschrijvingskosten 
Deze worden vanaf 1 maart 2015 niet meer meegenomen in de kostenbegroting. Er wordt 
namelijk al rekening gehouden met de kosten van aflossing en rente. 
 
Brandstof verbruik: 
Het brandstofverbruik is tot 15 juli 2015 gecalculeerd zoals voorheen altijd door het MEO werd 
gedaan, namelijk met behulp van het gemiddelde gasolieverbruik (53 lt.) per dag van de vier 
meest gebruikte autobusmerken, vermenigvuldigt met het aantal werkdagen (287) en met de 
(gemiddelde) gasolieprijs per liter.  

 
- Het redelijke aantal werkdagen voor een bus exploitant bedraagt: 

 
 Aantal werkdagen = totale aantal werkdagen - weekeinden -vakantiedagen - feestdagen  

     287             =      365           -/-            52       -/-                15     -/-              11 
 

  Er werd tot dan er altijd van uitgegaan dat een autobus gemiddeld per dag tussen de 450 en de 
500 kilometers aflegt, dus kan er geconcludeerd worden dat een autobus 475 / 9 = 53 liters 
gasolie per dag verbruikt. 
 
Vanaf 15 juli 2015 heeft het MEO de berekening van SOAB voor wat betreft het 
brandstofverbruik overgenomen. In tegenstelling tot het MEO heeft SOAB de brandstofkosten 
berekend op basis van de tankinhoud van de verschillende bussen, namelijk een tankinhoud 
van tussen de 55 en 75 liter. De buschauffeurs gaven namelijk aan dat zij gemiddeld een tank 
per dag verbruiken. Bij gebrek aan overige data hierover, is door SOAB dit praktijkgegeven 
gehanteerd. Dit zorgt in de berekening van SOAB voor een gemiddeld dieselverbruik van 
63,33 liter, terwijl het MEO tot 15 juli 2015 bij gebrek aan data het dieselverbruik heeft 
gehanteerd wat altijd al door het MEO/voormalige DEZ werd gebruikt in de berekeningen, 
namelijk een verbruik van 53 liter per dag. Om het werkelijke gemiddelde brandstofverbruik 
per dag te achterhalen is geadviseerd dat er een nader onderzoek moet worden uitgevoerd 
(wat SOAB in de periode september/oktober 2015 heeft uitgevoerd4).   
 
 
Onderhoudskosten: 
SOAB heeft de onderhoudskosten berekent op basis van de werkelijke kosten per jaar van de 
garage van de autodealers ervan uitgaande dat er gemiddeld 100.000 kilometers5 gereden 

                     
4 In de tariefswijzigingen die in dit Landsbesluit zijn vastgelegd zijn echter nog geen  resultaten van het onderzoek 
van SOAB verwerkt. 
5 Dit is het aantal gereden kilometers per jaar per bus conform STU. Echter wanneer je 100.000 kilometers deelt door 
het aantal werkdagen van 287 zou je op gemiddeld 348 km per dag komen. Hierin zit dus een verschil met waarmee 
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wordt per jaar. Deze kosten zijn met 25% verminderd, rekening houdend met het feit dat niet 
alle bussen bij de autodealer worden onderhouden en de onderhoudskosten goedkoper zijn bij 
de kleinere garages. Het onderhoud per 100.000 gereden kilometers betreft volgens het SOAB-
advies: 6 grote revisiebeurten en 13 kleine revisiebeurten. Daarnaast is ervan uitgegaan dat de 
remblokken iedere maand vervangen dienen te worden. De prijzen die voor bovenstaande 
gebruikt zijn, zijn een gemiddelde van de tarieven van zowel grote garages als kleinere 
monteursbedrijven. De totale onderhoudskosten komen dan uit op een bedrag van NAf. 
8.043,-, welke vanaf 1 maart 2015 zijn meegenomen. Het MEO heeft in de berekeningen 
daarvoor (juli 2015 en november 2012) een bedrag van NAf. 4.222,- opgenomen.  
 
Onvoorzien: 
De post onvoorzien is door SOAB berekend op basis van 5% van de constante kosten zijnde de 
onderhoudskosten, autoverzekering, motorrijtuigenbelasting en leges, rente en aflossing, 
loonkosten en kleding en schoeisel. In de oorspronkelijke MEO-berekening, welke tot 1 maart 
2015 is gebruikt, was een vast bedrag van NAf. 2.000,- opgenomen wat bedoeld was voor de 
meest voorkomende additionele (onderhouds)kosten waarmee de buseigenaren te kampen 
kunnen krijgen 
Autoverzekering: 
Voor de berekening van de autoverzekeringkosten heeft SOAB voor de meest gebruikte 
bussen een gemiddelde genomen van de jaarlijkse kosten van WA CASCO en een WA Extra 
verzekering. De eerste 2 jaar na de aankoop verplicht de bank namelijk een WA CASCO 
verzekering af te sluiten. 
 
De onderbouwing van de berekening is als volgt: 
Hyundia H-100: (NAf. 6.375,43 + NAf. 1.653,50) / 2 = NAf. 4.014,- 
Toyota Hiace: (NAf. 7.888,50 +NAf. 1.764,78) / 2 = NAf. 4.827,- 
Mitsubishi L300: (NAf. 6.017,28 + NAf. 1.613,50) / 2 = NAf. 3.835,- 
Dit komt uit op een gemiddeld bedrag van NAf. 4.225,- aan verzekeringskosten per jaar. In 
deze berekening is dus niet precies rekening gehouden met de verdeling naar bouwjaar van 
het werkelijke wagenpark. Tot 1 maart 2015 is er door het MEO een bedrag van NAf. 2.812,- 
opgenomen voor de verzekeringskosten. 
 
Motorrijtuigenbelasting + legeskosten: 
De kosten voor de motorrijtuigenbelasting is vastgesteld op het geldende speciaal tarief voor 
diesel bussen die tot maximaal 15 passagiers kunnen vervoeren. Dit tarief is NAf. 600, - per 
jaar. 
 
 
 
Rente en aflossing: 
De meeste bussen worden gekocht middels een lening. Op de lening wordt rente en aflossing 
betaald. De meeste chauffeurs gaan een lening aan bij een lokale bank. SOAB is bij de 
berekening dan ook uitgegaan van de leningsvoorwaarden van die bank. Er is uitgegaan van 
een aflossingsperiode van 4 jaren en een rentepercentage van 7.75%. SOAB heeft geen 
rekening gehouden met een eventuele eigen inbreng nodig voor het verkrijgen van een lening, 
maar daarentegen is er ook geen rekening gehouden met de restwaarde van de bus na vier 
jaar aflossing. Uitgangspunt hierbij is dat de bedragen van de eigen inbreng en de restwaarde 
minimaal gelijk aan elkaar zijn, als de restwaarde niet al iets hoger ligt. Vanaf 1 maart 2015 is 
de berekening van SOAB overgenomen en is het bedrag van NAf. 15.262,- opgenomen. 
Hiervoor is in juli 2011 en november 2012 een bedrag van NAf. 10.203,- opgenomen in de 

                                                                  
we uitgegaan zijn bij de berekening van het verbruik van het aantal liters brandstof per dag. 
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 kostencomponenten- tabel. Echter in juli 2011 en november 2012 zijn er ook apart 
afschrijvingskosten opgenomen.  
 
Loonkosten: 
Hierbij is er bij alle berekeningen uitgegaan van het geldende minimumloon.  
  
Kleding en schoeisel: 
De post kleding en schoeisel is elke keer gecorrigeerd met de inflatiecorrectie van kleding en 
schoeisel over de jaren 2012, 2013, 2014 en 2015. In de laatste tariefvaststelling komt dit neer op 
een bedrag van NAf. 658,-. 
 
In onderstaande tabel 2 is tenslotte een kort overzicht opgenomen van de tarieven in en tussen 
de verschillende districten van de tariefswijzigingen die in dit Landsbesluit zijn vastgelegd. 
Deze tarieven zijn, zoals eerder aangegeven, berekend door de procentuele daling of stijging 
van de totale kosten ook toe te passen op de (on-afgeronde) tarieven.  
 

Routes tussen                                                             
06:00-20:00 

Tarieven per 
15 juli 2011

Tarieven per 
december 2012- 

maart 2015

Tarieven 
per 1 maart 

2015

Tarieven 
per 15 juli 

2015

Tarieven per 1 
januari 2016

Tarieven per 1 
april 2016 

(NAf.) (NAf.) (NAf.) (NAf.) (NAf.)

Stadsrit 1,95 2,00 1,85 1,95 1,90 1,80

Stad- 2e district 2,50 2,60 2,40 2,55 2,45 2,35

Otrobanda-3e district 3,60 3,70 3,40 3,60 3,50 3,35

In het 2de district 2,50 2,60 2,40 2,55 2,45 2,35

In het 3de district 1,95 2,00 1,85 1,95 1,90 1,80  
Tabel 2: overzicht hoogte van de tarieven  

 
III. Financiële gevolgen voor het Land 
 
Onderhavige wijzigingen brengen geen financiële consequenties voor het Land met zich mee. 
 
 
 
 
 

De Minister van Economische 
Ontwikkeling, 

E.P. RHUGGENAATH 
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