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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSVERORDENING van de 21ste februari 2014 houdende wijziging van de 
Landsverordening toelating en uitzetting1 en de Eilandsverordening leges, precariorechten 
en retributies Curaçao 19922. 

 
______________ 

 
IN NAAM VAN DE KONING!  

_______ 
 

De Gouverneur van Curaçao, 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het wenselijk is de vrijstelling van zegel en kosten ten aanzien van verzoeken van de 
vreemdeling in het kader van de Landsverordening toelating en uitzetting af te schaffen; 
dat het voorts wenselijk is regels voor het heffen van leges en retributies in te voeren ten 
behoeve van de bekostiging van de uitvoering van het Vreemdelingenbeleid;  
dat het hiertoe noodzakelijk is de Landsverordening toelating en uitzetting en de 
Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 te wijzigen; 
 
 
  Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening:  
 
 
Artikel I 
 
De Landsverordening toelating en uitzetting wordt gewijzigd als volgt: 
A. In artikel 6, tweede lid, vervalt de zinsnede “, vrij van zegel en kosten,”. 
B. Artikel 7, vijfde lid, komt te luiden: 

5. Voor het in behandeling nemen van het verzoek bedoeld in het vierde lid, zijn retributies 
en leges verschuldigd.  

C. Aan artikel 17, wordt na het derde lid een nieuw lid toegevoegd luidende: 
4. De datum van verzending van de mededeling aan de verzoeker dat zijn vergunning gereed 

ligt voor afgifte wordt beschouwd als beschikkingsdatum van een vergunning. 
D. Na artikel 24, van de Landsverordening toelating en uitzetting wordt een aanhef ingevoegd 

luidende: 

                     
1 P.B. 2010, no. 5. zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2011, no. 49 
2 A.B. 1992, no. 20, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2011, no. 49 
 
Zie voor schriftelijke gedachtenwisseling met Staten stukken Zitting 2013-2014-042 
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 Heffing van leges en retributies 
E. Na de aanhef volgend op artikel 24, van de Landsverordening toelating en uitzetting wordt 

een nieuw artikel 25 ingevoegd luidende: 
Artikel 25 

 
Behoudens het bepaalde in artikel 7, vijfde lid, zijn retributies en leges verschuldigd voor 
diensten verricht in het kader van de toepassing van het bij of krachtens deze 
landsverordening bepaalde. 

F. Na artikel 25, van de Landsverordening toelating en uitzetting wordt een nieuw artikel 26 
ingevoegd luidende: 

Artikel 26 
 

Bij of krachtens landsverordening worden nadere regels gesteld met betrekking tot de 
administratieve uitvoering van deze landsverordening en de heffing en inning van leges en 
retributies. 

 
 
Artikel II 
 
De Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 wordt gewijzigd als 
volgt: 
A. In hoofdstuk I, wordt na artikel 4, een nieuw artikel toegevoegd, luidende als volgt: 

Artikel 4a 
 

De in deze landsverordening vermelde heffingen voor verrichtingen ter uitvoering van de 
Landsverordening toelating en uitzetting kunnen bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, worden gewijzigd. 

B. In hoofdstuk II, wordt na paragraaf 6, een nieuw paragraaf toegevoegd, luidende: 
Paragraaf 6a 

 
LEGES VERSCHULDIGD AAN DE TOELATINGSORGANISATIE CURAÇAO 

 
Artikel 32a 

 
1. Aan de Toelatingsorganisatie Curaçao zijn voor navolgende diensten verricht in het kader 

van de toepassing van het bij of krachtens de Landsverordening toelating en uitzetting 
bepaalde, en het bewijs daarvan leges verschuldigd: 
a. bewijs van terugkeer    NAf 170,00; 
b. niet-van-toepassing verklaring  NAf 170,00; 
c. verklaring van rechtswege   NAf 560,00; 
d. eerste verzoek (doel arbeid)   NAf 600,00; 
e. eerste verzoek (doel gezinshereniging) NAf 600,00; 
f. voor meereizend gezinslid   NAf 600,00; 
g. eerste verzoek (doel studie)   NAf 570,00; 
h. eerste verzoek (doel rentenier)  NAf 580,00; 
i. eerste verzoek (doel gepensioneerd)  NAf 580,00; 
j. eerste verzoek (doel eigen bedrijf)  NAf 580,00; 
k. verlenging (doel arbeid)   NAf 570,00; 
l. verlenging (doel gezinshereniging)  NAf 580,00; 
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m. verlenging (doel studie)   NAf 570,00; 
n. verlenging (doel rentenier)   NAf 570,00; 
o. verlenging (doel gepensioneerd  NAf 570,00; 
p. verlenging (doel eigen bedrijf)  NAf 570,00; 
q. wijziging vergunning   NAf 570,00; 
r. vergunning tot onbepaalde tijd  NAf 570,00; 
s. stageverblijf     NAf 470,00; 
t. kort verblijf     NAf 480,00; 
u. verlenging toeristisch verblijf  NAf 470,00; 
v. definitief vertrek     NAf   90,00. 

2. Per afschrift van een vergunning als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c tot en met u, is 
aan leges verschuldigd NAf 140,00. 

3. Geen verzoek wordt in behandeling genomen en geen beschikking afgegeven, alvorens het 
daarvoor ingevolge dit artikel verschuldigde bedrag aan leges en het in artikel 70 
verschuldigde bedrag aan retributies is voldaan. 

 
 

Artikel 32b 
 

1. Bij afwijzing van een verzoek wordt, voor zover de afwijzingsbeschikking in kracht van 
gewijsde is, het bedrag aan leges terugbetaald. 

2. Op het bepaalde in het eerste lid is artikel 11 van overeenkomstige toepassing.  
C. In hoofdstuk IV komt paragraaf 1 te luiden: 

Paragraaf 1 
 

RETRIBUTIES VERSCHULDIGD AAN DE TOELATINGSORGANISATIE CURAÇAO 
 

Artikel 70 
 

Aan de Toelatingsorganisatie is ingevolge de Landsverordening toelating en uitzetting per 
persoon retributies verschuldigd voor: 
a. voor het in behandeling nemen van een verzoek  NAf 55,00; 
b. voor het in behandeling nemen van een verlengingsverzoek NAf 45,00; 

 
 
Artikel III 
 
Deze Landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
bekendmaking. 
 
 
       Gegeven te Willemstad, 21 februari 2014 
                    L.A. GEORGE-WOUT 
 
 
De Minister van Justitie, 
     N.G. NAVARRO 
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De Minister van Financiën, 
       J.M.N. JARDIM 
 
 
 
       Uitgegeven de 31ste maart 2014 
       De Minister van Algemene Zaken, 
                      I.O.O ASJES 
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