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LANDSBESLUIT van de 17de januari 2019 no. 19/0120 houdende aanwijzing van Curaçao 

Airport Holding N.V. als lichaam waarvan het personeel als overheidsdienaar in de zin van 

de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren1 wordt aangemerkt 

 

__________ 

 

 

D e  G o u v e r n e u r  v a n  C u r a ç a o, 

 

Op gezamenlijke voordracht van de Minister van Economische Ontwikkeling  

en de Minister van Financiën, 

 

Gelezen: 

 

de brief van de directeur van Curaçao Airport Holding N.V. van 3 september 2018, houdende 

een verzoek als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Pensioenlandsverordening 

overheidsdienaren; 

 

Overwegende: 

 

dat er, gezien de overgelegde stukken, geen bezwaren bestaan tegen aanwijzing van Curaçao 

Airport Holding N.V. als lichaam waarvan het personeel wordt aangemerkt als overheidsdienaar 

in de zin van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren; 

 

Gezien: 

 

de brief van de directeur van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao van 7 november 2018 

met kenmerk AP AL-286/ UP 14643; 

 

Gelet op: 

 

artikel 5, eerste en zevende lid, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren; 

 

H e e f t   g o e d g e v o n d e n: 

 

Artikel 1 

 

                     

1 P.B. 2013, no. 27 (G.T.) 



5 
 

 - 2 - 

 

 
Curaçao Airport Holding N.V. wordt aangewezen als lichaam waarvan het personeel wordt 

aangemerkt als overheidsdienaar in de zin van de Pensioenlandsverordening 

overheidsdienaren.    

 

Artikel 2 

 

De aanwijzing is onderworpen aan de voorwaarden zoals neergelegd in artikel 5 van het 

Landsbesluit criteria en voorwaarden aanwijzing rechtspersoon2. 

 

Artikel 3 

 

Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst. 

 

Artikel 4 

 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening en werkt terug tot 

en met 1 januari 2019. 

 

 

Willemstad, 17 januari 2019 

    L.A. GEORGE-WOUT 

 

 

De Minister van Economische Ontwikkeling, 

  I. S. MARTINA 

 

 

 

De Minister van Financiën, 

     K. A. GIJSBERTHA 

 

Uitgegeven de 20ste februari 2019 

De Minister van Algemene Zaken, 

 E.P. RHUGGENAATH 

 

 

                     

2 P.B. 2000, no. 32 


