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PUBLICATIEBLAD 
 

 

MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 29ste oktober 2019 ter 
uitvoering van artikel 20a van het Landsbesluit methodiek bepaling 
passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden1 (Ministeriële regeling APIS 2020) 
 

____________ 

 

De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, 

 

 

Overwegende: 

 

dat krachtens artikel 20a van het Landsbesluit methodiek bepaling passagiersfaciliteitengelden 

en landings- en parkeergelden de minister bevoegd is, op voordracht van de Minister van 

Justitie, de bedragen voor het onderhoud en aanschaffen van de Advance Passenger Information 

System vast te stellen; 

 

Gelet op:  

 

artikel 20a van het Landsbesluit methodiek bepaling passagiersfaciliteitengelden en landings- en 

parkeergelden; 

 

Heeft besloten: 

 

Artikel 1 

 

1. Voor transfer-passagiers is het bedrag van de APIS US$ 1.32 per passagier, ongeacht zijn 

bestemming. 

2. Voor vertrekkende passagiers van en naar Curaçao is het bedrag van de APIS US$ 1.32 per 

passagier.  

3. De in dit artikel genoemde bedragen kunnen tevens worden uitgedrukt in de tegenwaarde 

ervan in Nederlands-Antilliaanse guldens. 

 

Artikel 2 

 

Op passagiers die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze ministeriële regeling reeds 

passagiersfaciliteitengelden hebben voldaan voor vluchten die tot drie maanden na bedoeld 

tijdstip worden uitgevoerd, is deze ministeriële regeling niet van toepassing. 
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Artikel 3 

 

Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020 en komt te vervallen 

met ingang van 1 januari 2021 indien op die datum de Landsverordening Advance Passenger 

Information System niet inwerking is getreden. 

 

Artikel 4 

 

Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling APIS 2020. 

 

 

 

Gegeven te Willemstad, 29 oktober 2019 

De Minister van Verkeer, Vervoer en 

Ruimtelijke Planning, 

Z.A.M. JESUS-LEITO 

 

 

Uitgegeven de 31ste oktober 2019 

De Minister van Algemene Zaken, 

E.P. RHUGGENAATH 
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Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling APIS 2020 
 

§1. Strekking van de regeling 
 
Artikel 1 
 

De voorliggende ministeriële regeling met algemene werking behelst de vaststelling van 

tarieven, bedoeld in artikel 20a van het Landsbesluit methodiek bepaling 

passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden2. De vaststelling van tarieven 

geschiedt voor een tariefperiode van één jaar. In het Landsbesluit methodiek bepaling 

passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden wordt bepaald dat de Minister van 

Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning deze bedragen vaststelt na een voordracht daartoe 

door de Minister van Justitie. Het bedrag dat door de Minister van Justitie is voorgesteld is USD 

1.32. 

Dit bedrag bestaat uit twee componenten, te weten één United States of America Dollar en 

vijfentwintig dollarcent (USD 1,25) en zeven United States of America dollarcent (USD 0,07). Het 

bedrag van USD 0,07 is het bedrag dat door CARICOM aan het Land Curaçao in rekening wordt 

gebracht voor zowel het heen- en terugvlucht, inclusief transfer-passagiers. 

 
Artikel 2 
 

Dit artikel bevat de overgangsbepaling. Het gaat hierbij om voorziening voor gevallen waarin 

passagiers voor vluchten hebben betaald maar nog niet hebben gereisd voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van het tarief vastgesteld in onderhavige regeling. 

 
§2. Financieel paragraaf 
 
Curaçao Airport Holding N.V. (‘CAH’) heeft de aanschaf en het onderhoud van het APIS 

apparatuur faciliteit voorgefinancierd aan het land Curaçao (Ministerie van Justitie). Het met de 

investering gemoeide (voorgefinancierd)bedrag dient binnen een termijn van acht (8) jaar 

terugbetaald te worden aan CAH.  

 

De exploitant van de luchthaven, zijnde de instelling die is aangewezen ingevolge artikelen 2 en 

5, eerste lid, van de Landsverordening Passagiersfaciliteitengelden, draagt daartoe de op grond 

van de onderhavige ministeriële regeling ontvangen gelden af aan CAH. De investering heeft 

geen gevolgen voor de begroting van het Land Curaçao. 

 

 

 

De Minister van Verkeer, Vervoer en 

Ruimtelijke Planning, 

Z.A.M. JESUS-LEITO 
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