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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 17de november 2022 ter 
uitvoering van artikel 20a van het Landsbesluit methodiek bepaling 
passagiersfaciliteitengelden en landings- en parkeergelden1 (Ministeriële regeling APIS  2022 
en 2023) 
 

____________ 
 

De Minister van  Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning a.i., 
 
 
 
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 (APIS) 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$ 2.74 per  passagier, ongeacht zijn 
bestemming. 

2.   Voor  vertrekkende passagiers van en naar Curaçao is het bedrag van de APIS US$ 2.74 per 
passagier. 

3.   De in dit artikel genoemde bedragen kunnen tevens worden uitgedrukt in de tegenwaarde 
ervan in Nederlands-Antilliaanse guldens. 

 
 
 
 

                     
1 P.B. 2018, no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2019, no. 67. 
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Artikel 2 
 
 

Deze  ministeriële regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 
januari 2022 en komt te vervallen met  ingang van 1 januari 2024. 

 
 

Artikel 3  
 
 

Deze  ministeriële regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling APIS 2022 en 2023. 
 
 

 
Gegeven te Willemstad, 17 november 2022 
De Minister van  Verkeer, Vervoer en 
Ruimtelijke Planning a.i., 

G.S. PISAS 
 

 
 

Uitgegeven de 17de november 2022 
De Minister van  Algemene Zaken,  

G.S. PISAS 
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Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling APIS 2022 en 2023 
 
  
 
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   parkeergelden voor het jaar 2022 met 
terugwerkende kracht en voor het komende jaar 2023. De   vaststelling  van   tarieven geschiedt 
voor  een tariefperiode van één jaar. Voor beide jaren is het tarief ten opzichte van het tarief 
vastgesteld voor het jaar 2021, niet gewijzigd.  
In de Aanwijzingen voor de regelgeving van Curaçao, te weten aanwijzing 126, staat dat aan een 
regeling slechts terugwerkende kracht wordt verleend, indien daarvoor een bijzondere reden 
bestaat. Aan belastende regelingen wordt, behoudens in uitzonderlijke gevallen, geen 
terugwerkende kracht toegekend. Thans is er sprake van een uitzonderlijk geval, namelijk het 
geval dat de tarieven voor de uitvoering van de APIS nog niet zijn geformaliseerd in een 
ministeriële regeling met algemene werking. Hoewel niet geformaliseerd,  is  zowel in het jaar 
2021 en 2022 schriftelijk mededeling gedaan aan de luchtvaartmaatschappijen dat voor de 
uitvoering van de APIS een bedrag, gelijk aan het tarief van het jaar 2021, in rekening zal worden 
gebracht. Dit laatste nadat de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning op 
voordracht van de Minister van Justitie, de exploitant, te weten Curaçao Airport Partners, van 
deze beslissing in kennis heeft gesteld.  
 
 
 

De Minister van  Verkeer, Vervoer en 
Ruimtelijke Planning a.i., 

G.S. PISAS 
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