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LANDSVERORDENING van de 22ste augustus 2019 houdende wijziging van de 
Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 (Leges paspoorten) 
 

____________ 
 

In naam van de Koning! 
______ 

 
De Gouverneur van Curaçao, 

 
 
In overweging genomen hebbende:  
 
dat het wenselijk is in verband met verlenging van de geldigheidsduur van paspoorten, bedoeld 
in artikel 9 van de Paspoortwet, de leges verschuldigd voor de afgifte van paspoorten te wijzigen; 
 
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande 
landsverordening: 
 
Artikel I 
 
De Eilandsverordening leges, precariorechten en retributies Curaçao 1992 wordt gewijzigd als 
volgt: 
 
A Artikel 16 komt te luiden: 
 

Artikel 16 
 
1. Aan de Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken zijn leges verschuldigd voor afgifte van 

een: 
a. paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

achttien jaar heeft bereikt:      f. 200,--; 
b. paspoort voor een persoon dat een groter aantal bladzijden bevat 

(zakenpaspoort)        f. 220,--; 
c. paspoort voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

achttien jaar niet heeft bereikt      f. 100,--. 
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2. De tarieven, genoemd in het eerste lid, kunnen bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, worden gewijzigd, indien wenselijk in verband met een verhoging van de 
kosten die krachtens de Paspoortwet aan het Rijk zijn verschuldigd. 

3. Indien aan de aanvrager van een paspoort reeds eerder een paspoort werd afgegeven, 
hetwelk echter bij de aanvraag niet of niet geheel kan worden overgelegd, worden de 
verschuldigde bedragen verhoogt en wel als volgt: 
a. indien zulks voor de eerste maal geschiedt met     NAf. 100,-; 
b. indien zulks voor de tweede maal of volgende maal geschiedt met NAf. 200,-. 

4. De bedragen, bedoeld in het derde lid, zijn niet verschuldigd, indien de belanghebbende 
aannemelijk maakt, dat de heffing een bijzondere hardheid zou betekenen, of dat het niet 
overleggen van het oude paspoort, hem niet kan worden aangerekend. 

5.  Gedurende zes maanden na datum van afgifte van het nieuwe paspoort kan op daartoe 
gedaan schriftelijk verzoek en tegen overlegging van het oude paspoort, door de minister, 
de Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken gehoord, restitutie van deze verhoging worden 
verleend. 

6. Aan de Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken zijn leges verschuldigd voor de afgifte van 
een bewijs van Nederlanderschap:       f. 20,--. 

 
B  De titel van paragraaf 2 komt te luiden: 
 
  Leges verschuldigd aan de Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken 
 
C De aanhef van artikel 12 komt te luiden: 
 
  Aan de Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken zijn voor diensten en het bewijs daarvan van 

de ambtenaar en hulpambtenaren van de Burgerlijke Stand de volgende leges verschuldigd 
voor het verlijden van akten van erkenning van kinderen, van huwelijksaangifte en van 
huwelijkstoestemming: 

 
D De aanhef van artikel 13 komt te luiden: 
  

Aan de Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken zijn voor diensten en het bewijs daarvan van 
de ambtenaar en hulpambtenaren van de Burgerlijke Stand de volgende leges verschuldigd 
voor het voltrekken van een huwelijk: 

 
E  In de aanhef van artikel 14 wordt “Burgerlijke Stand” vervangen door:  
  Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken.  
 
F  De aanhef van artikel 15 komt te luiden: 
 

Aan de Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken zijn voor inlichtingen uit de registers van de 
Burgerlijke Stand de volgende leges verschuldigd voor de afgifte van: 

 
G In de aanhef van artikel 17 wordt “Burgerlijke Stand” vervangen door:  
  Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken. 
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H  Artikel 18 wordt gewijzigd als volgt: 

1. In de aanhef van artikel 18  wordt “Burgerlijke Stand” vervangen door: 
Uitvoeringsorganisatie Publieke Zaken. 

2. Onderdeel b komt te luiden: 
 b. een verklaring van erfrecht uitsluitend voor de 

Landsontvanger:        Naf. 10,-; 
 
 I Artikel 132 komt te luiden: 
 

Artikel 132 
 

Deze landsverordening wordt aangehaald als: Landsverordening leges, precariorechten en 
retributies. 

 
J  In de landsverordening wordt telkens de aanduiding “f.” vervangen door: NAf. 
 
Artikel II 
 
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2019. 
 
 

Gegeven te Willemstad, 22 augustus 2019 
L.A. GEORGE-WOUT 

 
 

De Minister van Bestuur,  
Planning en Dienstverlening,  

A.E. KONKET 
 
 
De Minister van Financiën,  

K.A. GIJSBERTHA 
 

 
 Uitgegeven de 23ste augustus 2019 
 De Minister van Algemene Zaken, 

E. P. RHUGGENAATH 
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