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Artikel 1
1. De Commissie Personenvervoer, verder te noemen de Commissie,
is gevestigd te Oranjestad en heeft als correspondentie-adres het kantoor van de korpschef van politie.
2. De minister van Vervoer en Communicatie wijst uit de leden een
ondervoorzitter aan, die de voorzitter bij belet, afwezigheid of ontstentenis vervangt.
3. De minister van Vervoer en Communicatie kent aan de leden een
vergoeding per vergadering en aan de secretaris een vergoeding per
maand toe.
Artikel 2
1. De Commissie brengt advies uit aan de minister van Vervoer en
Communicatie met betrekking tot een aanvrage om verlening, wijziging,
overschrijving, vernieuwing of intrekking van een vergunning ingevolge
de Landsverordening personenvervoer (AB 1995 no. GT 23).
2. De Commissie adviseert in alle andere aangelegenheden het personenvervoer met motorrijtuigen betreffende, hetzij op verzoek van de
minister van Vervoer en Communicatie, hetzij op eigen initiatief.
3. De Commissie is bevoegd de minister van Vervoer en Communicatie voorstellen te doen inzake het personenvervoer met motorrijtuigen.
Artikel 3
1. De Commissie vergadert op plaats, dag en uur, die de voorzitter bepaalt.
2. De voorzitter is verplicht de Commissie bijeen te roepen, indien meer dan de helft van de leden van de Commissie het verlangen
daartoe te kennen geeft.
Artikel 4
De Commissie kan slechts geldig vergaderen, indien ten minste
vier leden, waaronder de voorzitter of de ondervoorzitter, aanwezig
zijn.
Artikel 5
Indien de stemmen over enige aangelegenheid staken, beslist de
stem van de voorzitter.
Artikel 6
De voorzitter doet de secretaris een verslag opmaken, bevattende
een beknopte samenvatting van het in de vergadering verhandelde, welk
verslag op de eerstvolgende vergadering aan de Commissie ter goedkeuring wordt voorgelegd.
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Artikel 7
De secretaris houdt van elke vergadering een presentielijst bij,
die door de voorzitter na afloop van de vergadering voor akkoord getekend wordt.
Artikel 8
1. De Commissie behandelt aanvragen die haar voor advies worden
toegestuurd, zo spoedig mogelijk.
2. De secretaris draagt zorg dat het bepaalde in artikel 6, eerste lid, van de Landsverordening personenvervoer onverwijld wordt uitgevoerd.
Artikel 9
1. Indien een aanvraag onvolledig of onduidelijk is, stelt de secretaris onverwijld de aanvrager, onder vermelding van het ontbrekende, in de gelegenheid zijn aanvraag binnen een bepaalde termijn, die
niet korter mag zijn dan zeven dagen, aan te vullen.
2. Maakt de aanvrager van de gelegenheid tot aanvulling binnen de
in het eerste lid bedoelde termijn geen gebruik, dan wordt afwijzend
aan de minister van Vervoer en Communicatie geadviseerd.
Artikel 10
a.
b.
c.
d.

De Commissie houdt bij haar advies in het bijzonder rekening met:
de hoedanigheid van de aanvrager;
de rijvaardigheid van de aanvrager;
de frequentie van de te rijden route;
de feitelijkheden die nodig zijn voor een goede uitvoering van de
Landsverordening personenvervoer.
Artikel 11

Indien bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning
zijn ingebracht, belegt de Commissie een vergadering, waarin zowel de
aanvrager als degene(n) die de bezwaren heeft (hebben) ingebracht, in
de gelegenheid worden gesteld, hun standpunt uiteen te zetten of door
een daartoe schriftelijk gemachtigde te doen uiteenzetten.
Artikel 12
1. De voorzitter doet de secretaris een advies opstellen, bevattende de gevoelens van de meerderheid met betrekking tot elke in de
vergadering behandelde aangelegenheid, welk advies met de eventueel
ontvangen stukken aan de minister van Vervoer en Communicatie wordt
teruggezonden.
2. De adviezen worden zoveel mogelijk binnen veertien dagen na
het verstrijken van de termijn van de terinzagelegging uitgebracht.
3. Indien door de minister van Vervoer en Communicatie van het
advies van de Commissie wordt afgeweken, worden de redenen van die afwijking schriftelijk ter kennis van de Commissie gebracht.
Artikel 13
Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Landsbesluit Commissie
Personenvervoer.

