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PUBLICATIEBLAD
LANDSVERORDENING van de 8ste november 2005 tot wijziging van de Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001, no. 151)
____________
NAAM DER KONINGIN!
______
DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,
In overweging genomen hebbende:
dat het noodzakelijk is de Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001, no. 151) te wijzigen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande
landsverordening:
Artikel I
De Luchtvaartlandsverordening (P.B. 2001, no. 151) wordt gewijzigd als volgt:
A. Artikel 1, onderdeel x, vervalt.
B. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Een luchtvaartmaatschappij als bedoeld in het eerste lid is een rechtspersoon
opgericht naar Nederlands-Antilliaans recht, waarvan de hoofdzetel is gevestigd in
de Nederlandse Antillen alwaar zij haar voornaamste plaats van bedrijvigheid heeft
en waarvan het overwegend deel van het aandelenkapitaal in handen is van
ingezetenen van de Nederlandse Antillen van Nederlandse nationaliteit en waarvan
de daadwerkelijke zeggenschap in en de leiding van de onderneming berusten bij
deze ingezetenen.
2.

In het derde lid wordt “drie” vervangen door: vijf:

C. Artikel 11 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. Een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is een rechtspersoon opgericht naar
Nederlands-Antilliaans recht, waarvan de hoofdzetel is gevestigd in de Nederlandse
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Antillen alwaar zij haar voornaamste plaats van bedrijvigheid heeft en waarvan het
overwegend deel van het aandelenkapitaal in handen is van ingezetenen van de
Nederlandse Antillen van Nederlandse nationaliteit en waarvan de daadwerkelijke
zeggenschap in en de leiding van de onderneming berusten bij deze ingezetenen.
2.

In het vierde lid wordt “drie” vervangen door: vijf.

D. In artikel 12, vierde lid, wordt “drie” vervangen door: vijf.
E. Artikel 13 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. In het geval dat een bedrijf de vergunning, bedoeld in het eerste lid, aanvraagt dient
zij een rechtspersoon te zijn, opgericht naar Nederlands-Antilliaans recht, waarvan
de hoofdzetel is gevestigd in de Nederlandse Antillen, alwaar zij haar voornaamste
plaats van bedrijvigheid heeft en waarvan een overwegend deel der aandelen in
handen is van ingezetenen van de Nederlandse Antillen van Nederlandse
nationaliteit en waarvan de daadwerkelijke zeggenschap in en de leiding van de
onderneming berusten bij deze ingezetenen.
2.

Het vierde lid komt te luiden:
4. De vergunning wordt telkens verleend voor ten hoogste vijf jaar.

F. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid, komt te luiden:
2. In het geval dat een bedrijf de vergunning, bedoeld in het eerste lid, aanvraagt dient
zij een rechtspersoon te zijn, opgericht naar Nederlands-Antilliaans recht, waarvan
de hoofdzetel is gevestigd in de Nederlandse Antillen, alwaar zij haar voornaamste
plaats van bedrijvigheid heeft en waarvan een overwegend deel der aandelen in
handen is van ingezetenen van de Nederlandse Antillen van Nederlandse
nationaliteit en waarvan de daadwerkelijke zeggenschap in en de leiding van de
onderneming berusten bij deze ingezetenen.
2.

In het vierde lid wordt “drie” vervangen door: vijf.

G. Artikel 15 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid komt te luiden:
2. In het geval dat een bedrijf de vergunning, bedoeld in het eerste lid, aanvraagt dient
zij een rechtspersoon te zijn, opgericht naar Nederlands-Antilliaans recht, waarvan
de hoofdzetel is gevestigd in de Nederlandse Antillen, alwaar zij haar voornaamste
plaats van bedrijvigheid heeft en waarvan een overwegend deel der aandelen in
handen is van ingezetenen van de Nederlandse Antillen van Nederlandse
nationaliteit en waarvan de daadwerkelijke zeggenschap in en de leiding van de
onderneming berusten bij deze ingezetenen.
2.
I.

In het vierde lid wordt “drie” vervangen door: vijf.

Artikel 42 vervalt.
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Artikel 49 wordt gewijzigd als volgt:
1. Het tweede lid wordt gewijzigd als volgt;
a. Onderdeel a wordt gewijzigd als volgt:
1º Achter de zinsnede “leden hunner bemanning” wordt een puntkomma geplaatst;
2º De zinsnede “het gebruik van luchtvaartterreinen met bijbehorende gebouwen en
inrichtingen, alsmede eventueel van de zich in die gebouwen en inrichtingen
bevindende roerende goederen” vervalt.
b. Onder verlettering van de onderdelen b tot een met e in onderdelen c tot en met f
wordt een nieuw onderdeel b ingevoegd luidende;
b. het gebruik van luchtvaartterreinen met bijbehorende gebouwen en inrichtingen,
alsmede eventueel van de zich in die gebouwen en inrichtingen bevindende
roerende goederen;
2. Het vierde lid komt te luiden:
4. De Gouverneur kan opdrachten geven aan personen, die in het bezit zijn van een
ingevolge deze landsverordening uitgereikt bewijs van bevoegdheid, alsmede aan
personen, behorende tot bij of krachtens landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
aan te wijzen categorieën van personeel, dat werkzaam is ten behoeve van de
luchtvaart.

K. In artikel 50, eerste en tweede lid, wordt na “8, eerste lid,” ingevoegd: 9,.
L. In artikel 51 wordt “27” vervangen door: 24.
M. In artikel 59, vierde lid, wordt “tweede lid” vervangen door: derde lid.
N. Na artikel 61 wordt een nieuw artikel 61A ingevoegd dat komt te luiden:
Artikel 61A
1. Met het opsporen van de bij deze landsverordening strafbaar gestelde feiten zijn, naast
de in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde personen, belast de
daartoe bij landsbesluit aangewezen ambtenaren en personen van de Directie Luchtvaart.
Een zodanige aanwijzing wordt bekendgemaakt in het blad waarin van landswege de
officiële berichten worden geplaatst.
2. Bij het opsporen van een bij deze landsverordening strafbaar gesteld feit hebben de in
het eerste lid bedoelde ambtenaren en personen toegang tot elke plaats, voor zover dat
redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. Zij zijn bevoegd zich door
bepaalde door hen aangewezen personen te laten vergezellen. Voor het betreden van
woningen is artikel 155 van het Wetboek van Strafvordering onverkort van toepassing.
3. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen regels worden gesteld met
betrekking tot de vereisten waaraan de krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren
en personen dienen te voldoen.
G. In artikel 62, derde lid, wordt “last” vervangen door: machtiging.
H. Het eerste lid van artikel 67 alsmede de aanduiding “2.” voor het tweede lid vervallen.
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Artikel 68 wordt gewijzigd als volgt:
1.
2.
3.

J.

In artikel 68 wordt “(PB 1995, no. 109)” vervangen door: (P.B. 2000, no. 123).
Onder vernummering van onderdeel III tot en met onderdeel IX tot respectievelijk
onderdeel II tot en met VIII vervalt het eerste lid, onderdeel II.
In het derde lid wordt “25” vervangen door: 30.

Artikel 70 komt te luiden:
Artikel 70

Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende hoofdstukken, artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden
vastgesteld.
Artikel II
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het
Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied, met uitzondering van onderdeel I, dat met
terugwerkende kracht in werking treedt tot en met 25 september 2004.

Gegeven te Willemstad, 8 november 2005
F.M. D.L.S. GOEDGEDRAG

De Minister van Verkeer en Vervoer,
O.E.V. LEEFLANG

Uitgegeven de 18de november 2005
De Minister van Algemene Zaken
en Buitenlandse Betrekkingen,
E.N. YS

