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IN NAAM DER KONINGIN!
DE GOUVERNEUR van Aruba,
In ove-eging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de taken van de Lucht|vendienst te verze|standigen en dat landsbedrijf daarna op te heffen;
dat het in dat kader wenselijk is de eoloitatie van de. Aeropuerto Inlernaeion| Reina Beatrix over te dragen aan de nnnmlaze ve|ootsehap
Aruba Airport Autholity N .V . ;
dat het te dien einde noodzakeox is enige wettelijke voorzie||n te
treffen;
Heeft, de Raad van Advies gehoordy met gemeen overleg der S|ten:
vastgesteld onderslnnnde landsverorde|ng:
Artikel 1
1. De rràirdster van Vervoer en Commu||tie wordl gemachtigd om in
hel kader van de overd|cht van de exploitatie van de Aeropuerto Internacionnl Reînn Beatrix aan de naamloze ve|ootsc|p Aruba Airport Authority N .V . met die vennootsc|p overeenkomst| nnn te qaan:
verbandhoudend mel de personele en ciWelrechteklie gevolgen van de
a.
verze|st|di|g van de lucht|ven, en
b . tot regeling van de door die vennootsdhap te betalen vergoeding voor
de te haren behoeve door het Land aan haar of hnnr personeel te leveren Gensten,
die voor partijen verp|chungen scheppenâ die zich uitstre|en over een
periode van meer dan vîjf jaren.
2. De rïtinister van Vervoer en Commu||tie wordt gemachtigd om:
.a een zodanige Mjziging in de statuten van de nnnmloze vennootsc|p
A thority N .V . tot stand te doen brengenz dat het
Aruba Airport u
|atse|ppehjk |pitaal van die ve|oolschap Afl. 100 .000 . 000,- bedraagt, opdal het mogelijk wordt de inbreng van Amzba in deze naamloze ve|ootsehap met aandelen te honoreren;
b . het Land te verbinden tot |et-verv|emœng ef |et-bezwa|g van de
aan het Land t|behorende aandelen Aruba Airport Authority N .V. v
arldez's dan ten behoeve van een Nchtspersoon ten Mnzien waarvan de
zeggensc|p bij het Land berust.
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Artikel 2
De ministers van Financiën en van Jusutie en Publieke Werken worden |rnachtigd namens het Land waken die op de dag, voor||ande aan
de van de œwerkl'n|xding van deze hndsvexrde|ng, in gebruik waren
c . q . ten name stonden van de Lucht|vendienst ten titel van inbreng
over te d|gen aan de nnnmloze vennootschap Aruba Airport Authority
N .V. nnnr de waarde die deze op de vœrnoemde datum hebben tegen uit#'
gzf' te door de naamloze vennootschap Aruba Airport Aulhority N .V. aan
het Land van nnndelen in het kapitaal van de n-nmloze ven|ootschap Aruba Airport Authority, zulks met inachtnemx'ng van de bepalingen van het
Eerste Boek, Tweede Titel, Derde Afdelœg: van het Wetboek van Koophandel onder bij Vzonderhjke overee|omsl nader overeen te komen voorwaarden.
Artikel 3
De minA-ster van Financiën wordt gemachtigd om:
a Mmens het Land een ovemenkomst nnn te gaan, waarbjj het rmnd zicll
jegens de nnnmloze ve|ootschap Aruba Airport Authority N.V. onherroepelijk en onvoor|rdeHjk als borg verbindt voor de betnllng van al
hetgeen deze nnnmloze vennootsehap na de Ower||xding van deze
landsvexrdenl'ng te vorderen zou kunnen hebben van de n|mloze
vezmootsc| Mr Arœba N.V . ;
P ong
b . over een pemode van ten hoogste anderhalf jaar na de inwer|gtre
van deze hndsvexrde|ng aan Aruba Airport Authority N .V. een of
meer schenl&-n|n te doen met een totale waarde ter g'rootte van het
bedmg dat Mr Amzba N .V . op de dag van inwerMngtreding van deze
hndsvex|enl'ng schuldig zal zijn nnn het Land voor diensten, verleend door de Luchthavendiensl.
Artikel 4
1 . Bil de uitgîfte in erfpaeht van de gronden van het Mnd : die op de
dag voorvg|nde nnn die van de inwerk'x'n|reding van deze hndsverort tdemng, in gebruik zijn bij de Luchthavendienst , aan de naamloze vennoo
schap Aruba Airport Authority N .V . wordt de voo-aarde gesteld dat de
desbetreffende gzxmden gedurende de Moptijd van het erfpachtsrecht uitsluitend gebruikt worden voor de exploitaue van een luchthaven.
2 . In Vwijking van artikel 2, eerste lid , onderdeel c , van de Landsverorde|ng uitgifte ei|ndommen (AB 1989 no. GT 21) , wordt het bedrag
van de jaarlijkse canon :
a. voor de eerste twintig jaren van de lœptijd van het erfpachts-cht gesteld op 60/ en
b . de waarde van de in het eerste lid bedoelde gronden bepaald op ;
- Afl. 50 - per mz voor de met gebouwen bebouwde gronden;
.>'
- Afl. 25 - per mz voob de als parkeertermin voor luchtv|rtuigen of
motordltulgen bestemde gronden;
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- Afl. 1 ,- per mz voor de overige gronden.
3 . De uitgzf' te in erfpacht van de in het eerste lid bedoelGe gronden
eschiedt, in Vwijkinz van artikel 2, eerste Lidy onderdeel en van de
Z.
Landsverorde|ng uitgtfte eigendommen, bij Mdsbesluit , Mts de in het
ste lid g'enoemde Mamloze vennootsc|p b-nnen zes mnnnden na de daeer
tum van vaststelling ervan sch|telijk bhl'k heeft gegeven van hnnr instemming met de rechtsgevolgen van het landsbesluit.
4 . In H'wijking van artikel 11 van de Mndsverordenl'ng uitgifte eiendommen en de ar|ikelen 30 en 31 van de Tmndsverordenz'ng hypotheekbewaring (AB 1990 no. GT 21) geschiedt de overschrij|g T'a.L het in het
eerste lid bedoelde e|paehtsrecht in opdracht van de Mnister van Justitie
en Publieke Werken door overschrijving van het dictum van het in het derde lid bedoelde |dsbesluil met vermelaing van de instemming daarvan
door de in het eerste lid genoemde Mamloze ve|ootsc|p in de daartoe
beslemde openbare registem.
5 . De betaling van de eerste jaarlijkse canon gesehiedt, in Vwljking
van artikel 6 > derde lid , van de L|dsverordenA'ng uûgifte eigendommen,
Rerlijk oq de laatste dag van het jaar waarin het in het derde lid bedoelde
u
landsbeslmt werd vast|steld.
A|||5
.1 In Vwijking van artikel 30, eerste lid, van de |ndsvemrdenx'ng
îjstelling van dienst ambtenaren wordt aan de ambtennnr die
vakantie en vr
o 7 maart 1996 was nnngesteld bij de Lucht|venœenstz en die op de dap.
tum van inwerMnr|d|g van deze |dsvemrdenlng in dienst treedt bij
|e nnnmloze ve|ootsc|p Aruba Mrport Authority N.V . y van |chtswege
vrijstemng van dienst verleend zonder behoud van inkomen.
2 De vHjstelll'ng van dienst, bedoeld in het eerste Hdâ vervalt van
rechtswe|:
t |gang van de eerste dag van de mnnnd volgend op die waarin de
a. me t
betrokken ambtennnr gedurende zesendertg mnnnden onnfgebmken
knemer is geweest van de naamloze vennooee|p Aruba Airl|ort
wer
Authority N .V. ;
.b met ingang van de dag waarop de betrokken ambtenaar binnen de peribedoeld in onderdeel a, onvrijwmig worGt ontshgen bij de n|mloode,
ze vennootsehap Aruba Airport Authority N.V. ;
t ingang van de dag waarop de betrokken ambtenaar. bsnnen de
t) . me
eriode, bedoeld in onderdeel a| op eigen verzoek ontslag neemt bij de
p
naamloze vennootschap Aruba Airpert Authority N .V .
3 . De ambtenaar wiens vrijstel|ng van dienst is geëindigG tengevolge
het feit, bedoeld in het tweede lid , onderdeel al wordt door het bevan
voegde gezag met afwijldng van artikel 90, tweede lid, van de Landsvemrdening materieel ambtenamnrecht (AB 1989 no . GT 37) , eervol ontslag
leend tegen de datum van de beëmdiging van de vrijstel|g van dienst ,
ver
als ware het ontslag verleend op eigen verzoek.
.4 De ambtenaar wiens v mlstel|ng van dienst is geëindigd tengevolge
lag als bedoeld in het tweede Hd, onderdeel b, wordt:
van onts
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a. indien het ontslqg hel gevolg is wegens een ver|nderde behoefte aan
funeties of arbeidskmehten tengevolge van een reor||saue bij de
nnnmloze vennootse|p Amzba Airport Authority N.V. van rechtswege
hersteld in een ambtelijke mng, waarnnn een schnnl ls verbonden die
een bezoldi|g bevat, die ge|jkw|rdig is nnn die van de funetie die
hij |tstelijk bij de naamloze vennootsc|p Aruba Mrport Authority
N .V . bekleedde;
b indien het ontslag om andere reden wordt gegeven, eervol ontslag verleend als bedoeld in het derde Lid.
5 . De ambtenaar wiens vrijstelMg van dienst is gehqndigd tengevolge
van het ontslag, bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, wordtl
indien het tijdstïp van ingang van het ontslag IigI binnen twaalf mnnna.
den na de datum van inwerkx'n|xdA'ng van deze lnndsvexkden|ng, Van
rechtswege hersteld in een ambtelijke rang waamnn een schnnl is Aœr!
bonden die een bezoldig|g bevat, die geâkuardig is nnn die van de
functie die hij |tstelijk bij de nnnmloze vennootse|p Amâba Airporl
Authority N.V. bekleedde;
.b indien het tijdstip van |gang van het ontslag Kter Egt dan twaalf
d datum van inwerMn|waa'ng van deze ïndsverordemnnnden na e
îng, door het bevoegde gezaw, met Xwijking van artikel 90, tweede
n
y1id van de |ndsverorde|ng materieel |btena-nxcht, eervol ontleend tegen de datum van de beëmdiging van de vrijstemng
slag ver
van dienst, als ware het ontslag verleend op eigen verzoek.
.6 In |wijlHng van artikel 13, ten 10 , sub al van de PeMi|nverorhndsdiena-n (AB 19a1 no. GT 25) komt de vrijstel|g van dienst,
dening
becloeld in het eerste lid, in Mnmerking als dienstdjd, mits |durende de
' ten behoeve van de lletroltk.en ambtenaar de
periode van die vrljstel|g
bijdmgen, bedoeld in artœel 2 y tweede Hd, van de vorenvermelde hndsverordenx'ng, zijn voldnnn .
.7 De r|ndsverorde|ng te|moetko|ng |ektekosten lnndsœeM-n
ni t vau toepassing op de ambtennnr aan wie
(AB 1990 no. GT 39) is e
komstig het eerste lid vrijstellx'ng van dfeùt zonder behoud vaxz
overeen
inkomen is verleend .
Ar#lkel 6
Artikel 12: ee|te |d: van de Luchtv|rtvewrdenA'ng (AB 1989 no.
GT 58) wordt |wijzigd als volg't :
A in de eerste volzirz vervalt de z|snede ''in bijzondere omst|œgheden|;
B . de tweede en derde volzin vervallen.
Ardkel 1
Artikel 3 van de RethbudevexrdenA'ng Aeropuerto InterMdonal
Reina Beatrix komt te luidenl
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Artikel 3
De retributie bedraagt per passagier:
in de periode van 1 januari 1991 tot en met 31 december
1993: Afl. 16,-9
in de periode van 1 januari 1994 tot en met 30 september 1995: Afl. 20,-9
met ingang van 1 oktober 1995 1 Afl. 34 ,-.
Artikel 8
Ingetro|en worden:
a. de L|dsvexrden|'ng |splitsing begrot|g Lueht|venœenst;
b. de Beheersverorde| Lu|t|ven|enst;
.c de Retribudevexrdenx'ng Aeropuerto Internado|l Reina BeatHx;
de ver|n|ngsvex|enl'ng ievering brandstoffen en smeeroliën aan
d.
luchlv|rtuigen (AB 1991 no . GT 42) . ;
het Landsbesluit hndings- en parkeergelden (AB 1991 no . GT 12) .
Artikel 9
De Luehthavenœenst wordt opgeheven.
Artikei 10
1 . Deze l|dsvexrde|ng treedl in werksng met ingang van 1 januari
1997 en werkt, wat artikel 1, betreft, terug tot en met 1 aurzstus 1996,
wat artikel 3 , onderdeel al betreft, tot en met 13 september 1996 , en, wat
arHkel 7 betrefty tot en met 1 januari 1991.
2 Zij kan worden nnngehnnld als Landsverorde|ng verze|st|œglng lucht|venGegeven te Oranjes|d: 23 december 1996
O . Koolman
De Iltil'tister van Algemene Zaken,
J .H .A . Eman
De minister van bil'mnciënz
A.W. Engelbrecht
De minister van Vervoer en Commu|catie
G.F. Croes
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De minister van Publieke Werken en
Volksgezondheid ,
L.G . Beke
De tairdstel van Justitie,
E.J. Vos
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