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LANDSBESLUIT van de 17de juni 2013, no. 13/1340, ter uitvoering van de artikelen 2 en 5, 
eerste lid, van de Eilandsverordening passagiersfaciliteitengelden 19881. 
 

_______ 
 

De Waarnemende Gouverneur van Curaçao, 
 
Op de voordracht van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, handelende in 
overeenstemming met het gevoelen van de Raad van Ministers; 
 
 Overwegende: 
 
dat bij Landsverordening van de 21ste november 2012 tot wijziging van de Eilandsverordening 
Passagiersfaciliteitengelden 1988 en de Eilandsverordening landings- en parkeergelden2, de 
Eilandsverordening passagiersfaciliteitengelden 1988 in dier voege is gewijzigd dat bepaald wordt 
dat de instelling die passagiersfaciliteitengelden heft en int, bij landsbesluit wordt aangewezen; 
 
dat dit landsbesluit ter uitvoering van de artikelen 2 en 5, eerste lid, van de Eilandsverordening 
passagiersfaciliteitengelden 1988 voorziet in de aanwijzing bij landsbesluit van de instelling die 
belast is met de heffing en inning van passagiersfaciliteitengelden en aan welke de geïnde 
passagiersfaciliteitengelden ten goede komen; 
 
 

Heeft goedgevonden: 
 
 

Artikel 1 
 
De passagiersfaciliteitengelden worden geheven en geïnd door en komen ten goede van de 
naamloze vennootschap Curaçao Airport Partners N.V., zo lang deze belast is met de exploitatie 
van de luchthaven van Curaçao. 
 
 

Artikel 2 
 
Het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 25ste juni 2003 ter uitvoering van 
artikelen 2 en 5, eerste lid, van de Eilandsverordening Passagiersfaciliteitengelden 1988 (A.B. 

                     
1 A.B. 1988, no. 36; deze eilandsverordening heeft ingevolge artikel 5, eerste lid, van de Algemene overgangs-
regeling wetgeving en bestuur Land Curaçao met ingang van 10-10-2010 de staat van landsverordening van het 
Land Curaçao verkregen. 
2 P.B. 2012, no. 76. 
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 1988, no. 36)3 wordt ingetrokken. 
 
 

Artikel 3 
 
Dit landsbesluit wordt in het Publicatieblad geplaatst. 
 
 

Artikel 4 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het 
Publicatieblad waarin het wordt geplaatst. 
 
 
         Willemstad, 17 juni 2013 
         A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 
 
 
 
De Minister van Verkeer, Vervoer 
en Ruimtelijke Planning, 
         E.W. BALBORDA 
 
 
 
         Uitgegeven de 26ste juli 2013 
         De Minister van Algemene Zaken, 
                          I.O.O. ASJES 

                     
3 A.B. 2003, no. 60. 
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